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PARTE B

 PROVEDORIA DE JUSTIÇA

Aviso (extracto) n.º 5843/2011

Procedimento concursal comum para o preenchimento de dez postos 
de trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico na modali-
dade de relação jurídica de emprego público, a constituir por con-
trato de trabalho por tempo indeterminado, do mapa de pessoal da 
Provedoria de Justiça, aberto pelo aviso n.º 5009/2010, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, de 10 de Março — 1.os métodos de 
selecção — Prova de Conhecimentos (PC) e Avaliação Curricular 
(AVC) — Lista intercalar.
1 — Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e 

do artigo 31.º e n.º 1 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
Janeiro, notificam -se os candidatos ao procedimento concursal comum 

aberto pelo Aviso n.º 5009/2010, publicado no Diário da República, 
2.ª série, de 10 de Março, de que a respectiva lista intercalar de candidatos 
admitidos e excluídos se encontra afixada nas instalações do edifício da 
Provedoria de Justiça, sito na Rua do Pau de Bandeira, n.º 7, em Lisboa, 
bem como disponível na página electrónica da Provedoria de Justiça 
(http://www.provedor -jus.pt).

2 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos admitidos e que irão ser 
sujeitos ao método de selecção complementar Entrevista Profissional de 
Selecção e Avaliação Psicológica serão convocados por ofício registado 
com aviso de recepção, com indicação do local, dia e hora em que terá 
lugar a sua realização.

21 de Fevereiro de 2011. — A Presidente do Júri, Maria de Fátima 
Mira.
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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 3779/2011
Embora a terça -feira de Carnaval não conste da lista de feriados obri-

gatórios estipulados por lei, existe em Portugal uma tradição consolidada 
de organização de festas neste período.

Ao abrigo da alínea d) do artigo 199.º da Constituição da República e 
no uso dos poderes delegados pelo n.º 4 do artigo 6.º da Lei Orgânica do 
XVIII Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 321/2009, 
de 11 de Dezembro, determino a concessão de tolerância de ponto aos 
trabalhadores que exercem funções públicas na administração central e 
nos institutos públicos no próximo dia 8 de Março de 2011.

23 de Fevereiro de 2011. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa.
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 Despacho n.º 3780/2011
Nos termos do disposto na alínea d) do artigo 17.º e no n.º 2 do 

artigo 22.º da Lei Quadro do Sistema de Informações da República 
Portuguesa, republicada em anexo à Lei Orgânica n.º 4/2004, de 6 de 
Novembro, ouvido o secretário -geral do Sistema de Informações da 
República Portuguesa, é exonerado do cargo de director do Serviço de 
Informações de Segurança o Dr. Antero Luís, juiz desembargador do 
Tribunal da Relação do Porto, por ter sido nomeado para o cargo de 
secretário -geral do Sistema de Segurança Interna.

O presente despacho produz efeitos à data da tomada de posse do 
novo cargo.

23 de Fevereiro de 2011. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa.
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 Despacho n.º 3781/2011
Nos termos do disposto na alínea d) do artigo 17.º e no n.º 2 do 

artigo 22.º da Lei Quadro do Sistema de Informações da República 
Portuguesa, republicada em anexo à Lei Orgânica n.º 4/2004, de 6 de 
Novembro, ouvido o secretário -geral do Sistema de Informações da 
República Portuguesa e obtida a concordância do Conselho Superior da 

Magistratura, é nomeado, em comissão de serviço, director do Serviço 
de Informações de Segurança o Dr. Horácio Correia Pinto, juiz desem-
bargador do Tribunal da Relação de Guimarães, que, conforme resulta 
da respectiva nota curricular, reúne o perfil, experiência e conhecimentos 
adequados para o cargo.

23 de Fevereiro de 2011. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa.

Nota curricular

Horácio Correia Pinto
Nascido a 9 de Fevereiro de 1955, na freguesia de Lanheses, Viana 

do Castelo, licenciou -se em Direito pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Coimbra (1975 -1980).

Entre 1981 e 1985, foi professor assistente na Faculdade de Direito 
da Universidade Agostinho Neto, de Luanda, onde leccionou as cadeiras 
de Teoria Geral do Direito Civil, Direitos Reais e Direito Cooperativo. 
Durante este período desempenhou, também, funções de assessor jurídico 
na empresa AGIP, do Grupo ENI.

Frequentou o IV Curso de Formação de Magistrados Judiciais, no 
Centro de Estudos Judiciários, entre 1985 e 1987.

Entre 1987 e 1993, exerceu funções, respectivamente, como juiz de 
direito no tribunal do Trabalho da Comarca de Braga, no 2.º Juízo do 
Tribunal da Comarca de Vila Verde e no Tribunal de Família e Menores 
da Comarca do Funchal e como juiz de instrução criminal no Tribunal 
de Círculo Judicial de Guimarães.

Exerce funções, desde 1993, de juiz de direito na 2.ª Vara Criminal 
do Círculo do Porto, tendo, entre 2001 e 2003, exercido funções de juiz-
-administrador das varas e juízos criminais do Círculo do Porto. Desde 
2000, acumulou, ainda, funções judiciais no Tribunal de Execução das 
Penas do Porto, no Tribunal de Círculo de Penafiel, nos Juízos Cíveis 
do Porto, no Tribunal de Instrução Criminal de Gondomar e nos Juízos 
Criminais de Vila Nova de Gaia.

Entre Dezembro de 2003 e Agosto de 2005, por períodos intermitentes, 
foi assessor no Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe.

Desde Novembro de 2005, exerce funções de director -adjunto no 
Serviço de Informações de Segurança, em comissão de serviço.

Em Agosto de 2009, foi promovido a juiz desembargador no Tri-
bunal da Relação de Guimarães, mantendo -se a referida comissão de 
serviço.
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