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PARTE D

TRIBUNAL DE CONTAS

Secção Regional dos Açores

Despacho (extracto) n.o 18 500/2006

Por despachos da subdirectora-geral, em substituição do director-
-geral do Tribunal de Contas, de 30 de Agosto de 2006, Ana Cristina
Bettencourt Medeiros, licenciada em Organização e Gestão de Empre-
sas, Maria da Graça Aguiar Carvalho, licenciada em Organização
e Gestão de Empresas, Sónia Maria Soares Joaquim, licenciada em
Organização e Gestão de Empresas, Marisa Paula Fagundes Pereira,
licenciada em Organização e Gestão de Empresas, e Luís Francisco
Martins de Medeiros Borges, licenciado em Organização e Gestão
de Empresas, técnicos verificadores superiores de 2.a classe, foram
nomeados definitivamente, na sequência de concurso interno de acesso
geral, técnicos verificadores superiores de 1.a classe, índice 175, escalão
1, da carreira de técnico verificador superior do corpo especial de
fiscalização e controlo do quadro de pessoal do Serviço de Apoio
da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, consideran-
do-se exonerados dos lugares das anteriores categorias na data da
aceitação da presente nomeação.

(Não carecem de fiscalização prévia da Secção Regional dos Açores
do Tribunal de Contas.)

31 de Agosto de 2006. — O Subdirector-Geral, Fernando Flor de
Lima.

Despacho (extracto) n.o 18 501/2006

Por despacho da subdirectora-geral, em substituição do director-
-geral do Tribunal de Contas, de 30 de Agosto de 2006, Maria Gabriela
de Medeiros Costa, técnica profissional especialista, foi nomeada defi-
nitivamente, na sequência de concurso interno de acesso geral, técnica
profissional especialista principal, índice 326, escalão 2, da carreira
de técnico profissional do regime geral do quadro de pessoal do Serviço
de Apoio Regional dos Açores do Tribunal de Contas, considerando-se
exonerada do lugar da anterior categoria na data da aceitação da
presente nomeação. (Não carece de fiscalização prévia da Secção
Regional dos Açores do Tribunal de Contas.)

31 de Agosto de 2006. — O Subdirector-Geral, Fernando Flor de
Lima.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Despacho (extracto) n.o 18 502/2006

Adolfo José de Oliveira Mendes, procurador da República no cír-
culo judicial do Porto, foi desligado do serviço, para efeitos de
aposentação/jubilação.

5 de Setembro de 2006. — O Secretário, Carlos José de Sousa
Mendes.

PARTE E

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS
DO TRABALHO E DA EMPRESA

Aviso (extracto) n.o 10 005/2006

Por despachos do presidente do ISCTE, ao abrigo da alínea h)
do n.o 1 do artigo 19.o dos Estatutos do ISCTE:

De 30 de Maio de 2006:

Foi autorizada a contratação na categoria de professor auxiliar além
do quadro neste Instituto, por ter concluído as provas de doutora-
mento, de José António Candeias Bonito Filipe. O provimento produz
efeitos a partir de 21 de Junho de 2006, dia imediato ao da conclusão
das provas de doutoramento, considerando-se rescindido o anterior
contrato a partir da mesma data.

De 12 de Junho de 2006:

Foi autorizada a contratação na categoria de professor associado
convidado além do quadro neste Instituto, em regime de tempo parcial
(60 %), de José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias. O provimento
produz efeitos a partir da data do despacho de autorização. De acordo
com o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Uni-
versitária, a contratação foi aprovada em reunião plenária do conselho
científico de 31 de Maio de 2006.

De 30 de Junho de 2006:

Foi autorizada a rescisão do contrato de professor auxiliar con-
vidado neste Instituto de Raul Manuel Matias Moreira com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2006.

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Agosto de 2006. — O Vice-Presidente, Juan Pedro Moz-
zicafreddo.

Edital n.o 405/2006

Por despacho de 18 de Agosto de 2006 do presidente do ISCTE,
ao abrigo da alínea h) do n.o 1 do artigo 19.o dos Estatutos deste
Instituto, publicados em anexo ao Despacho Normativo n.o 37/2000,
faz-se público que, pelo prazo de 30 dias úteis contados do dia imediato
ao da publicação do presente edital, se encontra aberto concurso
documental para provimento no quadro de pessoal docente deste
Instituto, aprovado pela Portaria n.o 894/83, de 27 de Setembro, e
alterado pelo despacho n.o 6815/99 (2.a série), de 16 de Março, de
dois lugares de professor catedrático no grupo XI de disciplinas — His-
tória.

Em conformidade com os artigos 37.o, 38.o, 39.o, 40.o, 42.o, 43.o
e 44.o, n.o 1, do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado
em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, observar-se-ão as seguintes
disposições:

1 — Ao concurso poderão apresentar-se:

a) Os professores catedráticos do mesmo grupo ou disciplina de
outra universidade ou de análogo grupo ou disciplina de outra escola
da mesma ou de diferente universidade;

b) Os professores associados do mesmo grupo ou disciplina ou
de análogo grupo ou disciplina de qualquer escola ou departamento
da mesma ou de diferente universidade que tenham sido aprovados
em provas públicas de agregação e contem, pelo menos, três anos
de efectivo serviço docente na categoria de professor associado ou
na qualidade de professor convidado, catedrático ou associado;

c) Os professores convidados, catedráticos ou associados, do mesmo
grupo ou disciplina ou de análogo grupo ou disciplina de qualquer
escola ou departamento da mesma ou de diferente universidade que
tenham obtido aprovação em provas públicas de agregação e contem,
pelo menos, três anos de efectivo serviço docente como professores
convidados daquelas categorias.

2 — O requerimento de admissão ao concurso é instruído com:

a) Documento comprovativo de estar nas condições exigidas em
qualquer das alíneas do n.o 1 do presente edital;




