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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho (extracto) n.º 25807/2009
Por despacho 22 de Outubro de 2009, do Vice -Presidente da Assem-

bleia da República José Vera Jardim:
Maria Teresa de Sousa Teixeira Diniz, aposentada da Segurança Social 

(ISSS — Centro Nacional de Pensões) — nomeada, nos termos do n.º 1 do 
artigo 11.º da lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assem-
bleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de Julho, e nos 
termos dos artigos 78.º e 79.º do Decreto -Lei n.º 498/72, de 2 de Dezembro, 
na sua actual redacção, para a categoria de secretária do Vice -Presidente da 
Assembleia da República, com efeitos a partir do dia 15 de Outubro de 2009.

16 de Novembro de 2009. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho.
202603537 

 Despacho (extracto) n.º 25808/2009

Por despacho 30 de Outubro de 2009 do Vice -Presidente da Assem-
bleia da República Guilherme Silva:

João Nunes de Campos, aposentado da Presidência do Conselho 
de Ministros — nomeado, nos termos do n.º 1, do artigo 11.º da 
lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia 
da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de Julho, 
e nos termos dos artigos 78.º e 79.º do Decreto -Lei n.º 498/72, 
de 2 de Dezembro, na sua actual redacção, para a categoria de 
motorista do gabinete do Vice -Presidente da Assembleia da Re-
pública, pelo prazo de um ano, com efeitos a partir do dia 15 de 
Outubro de 2009.

Lisboa, 17 de Novembro de 2009. — A Secretária -Geral, Conselheira 
Adelina Sá Carvalho.

202603642 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Resolução n.º 23/2009
Nos termos dos n.os 2 e 6 do artigo 21.º dos Estatutos do ICP — Au-

toridade Nacional de Comunicações (ICP -ANACOM), aprovados pelo 
Decreto -Lei n.º 309/2001, de 7 de Dezembro, os membros do conselho 
de administração são nomeados por resolução do Conselho de Minis-
tros, sob proposta do membro do Governo responsável pela área das 
comunicações, para um mandato de cinco anos, não renovável. Por 
outro lado, o n.º 3 do artigo 23.º do mesmo decreto -lei estabelece que 
em caso de cessação individual do mandato o novo membro é sempre 
nomeado pelo período de cinco anos.

A resolução n.º 59/2006 (2.ª série), de 21 de Junho, procedeu à no-
meação, em bloco, de quatro dos cinco membros do conselho de admi-
nistração do ICP -ANACOM, ao abrigo do artigo 21.º dos respectivos 
Estatutos.

A vogal do conselho de administração do ICP -ANACOM, Dr.ª Maria 
Teresa Rodrigues Xavier Pintado Maury, foi nomeada através da reso-
lução n.º 96/2004 (2.ª série), de 28 de Setembro, tendo o seu mandato 
terminado no passado mês de Setembro.

Assim, encontrando -se vago o lugar de vogal do conselho de adminis-
tração do ICP -ANACOM, torna -se necessário nomear o novo membro 
para o referido conselho.

Assim:
Nos termos dos n.os 2 e 6 do artigo 21.º dos Estatutos do ICP — Au-

toridade Nacional de Comunicações, aprovados pelo Decreto -Lei 
n.º 309/2001, de 7 de Dezembro, e da alínea d) do artigo 199.º da Cons-
tituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Nomear, sob proposta do Ministro das Obras Públicas, Transpor-
tes e Comunicações, o Dr. Filipe Alberto da Boa Baptista para o cargo 
de vogal do conselho de administração do ICP — Autoridade Nacional 
de Comunicações.

2 — Estabelecer que a presente resolução produz efeitos a partir da 
data da sua aprovação.

12 de Novembro de 2009. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa.

32452009 

 Secretaria-Geral

Aviso n.º 21312/2009
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 

Janeiro, torna-se público a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados no procedimento concursal comum para a ocupação de um 
posto de trabalho da carreira/categoria de assistente técnico, na moda-
lidade de relação jurídica de emprego público, titulada por contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 75, de 17 de Abril de 2009, através 
do aviso n.º 8289/2009, de 3 de Abril e na Bolsa de Emprego Público 
através da oferta n.º OE200904/0336, homologada por meu despacho 
de 7 de Outubro de 2009 e a seguir discriminada: 

Candidatos aprovados Classificação
final 

1 — Maria Isabel Gomes Morais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,47 
2 — Sónia Isabel Paiva Sequeira   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,90 

 12 de Novembro de 2009 — O Secretário-Geral, José Maria Belo 
de Sousa Rego.

31642009 

 Instituto Nacional de Estatística, I. P.

Aviso (extracto) n.º 21313/2009
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se pública a cessação do 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, do trabalhador Pedro 
Ricardo Simão Antunes, da carreira Técnico Superior, com o nível 
remuneratório 11 da tabela salarial do INE,IP, com efeitos desde 30 de 
Junho de 2009.

1 de Setembro de 2009. — Alda de Caetano Carvalho, Presidente 
do Conselho Directivo.

202603326 




