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 ANEXO III

Minuta de Requerimento (papel formato A4)
Nome:
N.º Bilhete de Identidade:
Organismo onde exerce funções:
Categoria:
Morada (para onde deve ser remetido o expediente relativo ao procedi-

mento, a qual deverá ser actualizada sempre que venha a ser alterada):
Telefone/telemóvel:
N.º de ordem (da lista de classificação final) e classificação obtida 

na prova de aptidão:
Vem por este meio requerer a V. Ex.ª se digne admiti -lo(a) à fase 

de formação, indicando por ordem de preferência as secretarias onde 
pretende realizar aquela fase.

1 —
2 —
3 —
(não existe limite quanto ao número de secretarias que cada candidato 

pode indicar).
Pede deferimento.
(data)
(assinatura)
(Deverá indicar em primeiro lugar a localidade e só depois a secretaria 

judicial. Ex: Lisboa, Tribunal Marítimo). 

 Direcção-Geral de Reinserção Social

Rectificação n.º 1502/2008
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 91, de 12 de Maio de 2008, o despacho (extracto) n.º 13 183/2008, 
rectifica -se que onde se lê «Licenciado Nuno Eduardo Gomes Pires 
Silvestre» deve ler -se «Mestre Nuno Eduardo Gomes Pires Silvestre». 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Junho de 2008. — A Directora -Geral, Leonor Furtado. 

 Directoria Nacional da Polícia Judiciária

Despacho (extracto) n.º 18027/2008
Por despacho de 23 de Junho de 2008, do Director Nacional -Adjunto 

da Polícia Judiciária, Dr. Baltazar Pinto:
Paula Maria Sequeira Ribeiro Firmino Costa, Ana Cristina dos Santos 

Simões Martins Correia, João António Chambel de Matos Isidro, João 
Paulo dos Santos Ramos, Manuel Teixeira Baeta, João Paulo Seguro 
Cardoso e José Manuel Félix Paulo Fernandes, especialistas -adjuntos 
de escalão 8 do quadro da Polícia Judiciária — promovidos, após con-
curso interno de acesso limitado, a especialistas -adjuntos de escalão 9 
do mesmo quadro. (Não estão sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas).

25 de Junho de 2008. — Pelo Director do Departamento, António 
Barbosa. 

 Rectificação n.º 1503/2008

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de especialista superior estagiário para o Laboratório

de Polícia Científica, área de documentos, da Polícia Judiciária

Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 
2.ª série, n.º 116, de 18 de Junho de 2008, o aviso n.º 17 982/2008, 
rectifica -se que, no n.º 11 — Legislação e bibliografia, onde se 
lê:

«http://www.questioneddocuments.com/Question%20Doc% -0Over-
views/qd%20overviews.html»;

deve ler-se:

«http://www.questioneddocuments.com/Question %20Doc %20Over-
views/qd %20overviews.html».

Mais se rectifica que o link:

«http://www.forensics.edu.au/sections.php?op=listarticles&secid=20»;

deve ser substituído por:

«http://www.wavesignal.com/Forensics/ (capítulo II Analysis — In-
frared Spectroscopy, subcapítulos Vibrational Spectroscopy I: e IV. 
Documents: Inks & Toners)».

25 de Junho de 2008. — Pelo Director do Departamento de Recursos 
Humanos, António Barbosa. 

 Rectificação n.º 1504/2008

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de especialista estagiário para o Laboratório

de Polícia Científica — Área de química, da Polícia Judiciária
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 

2.ª série n.º 116, de 18.06.208, aviso n.º 17984/2008, rectifica -se que em:
11 — Legislação e bibliografia: (…)
Onde se lê:
«http://www.dfs.virginia.gov/services/firearmsAndToolmarks/

manuals/procedures/13 %20 %20Section %209 %20SERIAL %20-
MBER %20RESTORATIONS.pdf»

e
«http://www.ncjrs.gov/pdffilesl/nij/181869.pdf»
deve ler -se:
«http://www.dfs.virginia.gov/services/firearmsAndToolmarks/

manuals/procedures/13 %20 %20Section %209 %20SERIAL %20-
UMBER %20RESTORATIONS.pdf»

e
«http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/181869.pdf»
25 de Junho de 2008. — Pelo Director do Departamento de Recursos 

Humanos, António Barbosa. 

 Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Aviso n.º 19364/2008
Nos termos e para efeitos previstos nos artigos 80.º e 114.º do Decreto 

Regulamentar n.º 55/80, de 8 de Outubro, faz -se público para efeitos de 
consulta, que foi divulgada pelo ofício circular n.º 6/DRH/2008 as listas de 
antiguidades dos conservadores, notários e oficiais dos registos e do notariado 
relativas a 31.12.2007, aprovadas por despacho do Presidente de 11 -06 -2008.

Da organização das referidas listas cabe reclamação no prazo de 60 dias, 
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

23 de Junho de 2008. — A Vice -Presidente, Carolina Ferra. 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 18028/2008
1 — Nos termos do artigo 16.º da Lei Orgânica do XVII Governo Consti-

tucional, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 79/2005, de 15 de Abril, na redacção 
dada pelo Decreto -Lei n.º 201/2006, de 27 de Outubro, conjugado com o 
disposto no n.º 2 e na alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º e no n.º 5 do artigo 8.
º do Decreto -Lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro, alterado e republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 74/2008, de 22 de Abril, e ao abrigo dos artigos 35.º a 
40.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005 de 30 de Agosto, aplicado 
analogicamente, delego, com a faculdade de subdelegação, no coordenador 
do Observatório do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), Dr. 
Paulo Simões Areosa Feio, a competência para a prática dos seguintes actos:

a) Estabelecer relações com outros serviços e organismos da Admi-
nistração Pública e com entidades congéneres, nacionais, internacionais 
e estrangeiras, no âmbito das competências atribuídas ao Observatório 
do QREN e ao respectivo coordenador;

b) Celebrar os contratos individuais de trabalho a termo, a que se 
refere a alínea c) do n.º 4 do artigo 44.º do Decreto -Lei n.º 312/2007, de 
17 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 74/2008, 
de 22 de Abril;

c) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário nas situações previs-
tas na alínea d) do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 259/98, de 18 de 




