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Aviso. — Com base no disposto no n.o 12 do Des-
pacho Normativo n.o 16/97, de 3 de Abril, foi publi-
cado o apêndice n.o 100/98 ao Diário da República,
2.a série, n.o 179, de 5 de Agosto de 1998, inserindo
o seguinte:

Câmara Municipal de Abrantes.
Câmara Municipal de Alcanena.
Câmara Municipal de Alenquer.
Câmara Municipal de Almada.
Câmara Municipal de Alter do Chão.
Câmara Municipal de Barcelos.
Câmara Municipal do Barreiro.
Câmara Municipal do Bombarral.
Câmara Municipal de Bragança.
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
Câmara Municipal de Cantanhede.
Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.
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Câmara Municipal do Cartaxo.
Câmara Municipal de Cascais.
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Câmara Municipal de Celorico de Basto.
Câmara Municipal de Évora.
Câmara Municipal de Felgueiras.
Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo.
Câmara Municipal de Fornos de Algodres.
Câmara Municipal do Funchal.
Câmara Municipal de Lagos.
Câmara Municipal de Leiria.
Câmara Municipal de Madalena.
Câmara Municipal de Mafra.
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Câmara Municipal de Matosinhos.
Câmara Municipal de Melgaço.
Câmara Municipal de Mirandela.
Câmara Municipal de Montalegre.
Câmara Municipal de Murça.
Câmara Municipal de Nelas.
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis.
Câmara Municipal de Oliveira de Frades.
Câmara Municipal de Peniche.
Câmara Municipal de Pinhel.
Câmara Municipal de Pombal.
Câmara Municipal de Ponta Delgada.
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.
Câmara Municipal de Santiago do Cacém.
Câmara Municipal de São João da Madeira.

Câmara Municipal do Sardoal.
Câmara Municipal de Sernancelhe.
Câmara Municipal de Silves.
Câmara Municipal de Sintra.
Câmara Municipal de Terras de Bouro.
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.
Câmara Municipal de Torres Novas.
Câmara Municipal de Vagos.
Câmara Municipal de Vale de Cambra.
Câmara Municipal de Valença.
Câmara Municipal de Vendas Novas.
Câmara Municipal de Viana do Castelo.
Câmara Municipal de Vieira do Minho.
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.
Câmara Municipal de Vila Verde.
Câmara Municipal de Vouzela.
Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo.
Junta de Freguesia de Macieira de Cambra.
Junta de Freguesia de Odivelas.
Junta de Freguesia de Olhos d’Água.
Junta de Freguesia de Proença-a-Nova.
Junta de Freguesia de São Nicolau.
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Abran-

tes.
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra

do Heroísmo.
Serviços Municipalizados de Transportes Colectivos do

Barreiro.
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Faro.
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da

Câmara Municipal de Guimarães.



10 986 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE N.o 179 — 5-8-1998

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.o 13 521/98 (2.a série). — O Coro da Sé Catedral
do Porto pretende deslocar-se a Wiesbaden, Speyer e Würzburg na
Alemanha, no período de 26 de Setembro a 3 de Outubro de 1998,
a fim de realizar 4 concertos de música polifónica portuguesa naquelas
cidades.

Atendendo ao carácter artístico e cultural da deslocação, entende
o Governo que se justifica plenamente a adopção de providências
que possibilitem a participação dos elementos que sejam servidores
do Estado.

Deste modo, ao abrigo da alínea d) do artigo 202.o da Constituição,
e no uso dos poderes delegados pelo n.o 3 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 296-A/95, de 17 de Novembro, determino que os responsáveis
pelos departamentos governamentais de que dependem os funcio-
nários que integram aquele Coro considerem os mesmos em exercício
efectivo de funções durante o período da deslocação.

23 de Julho de 1998. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de
Oliveira Guterres.

Despacho n.o 13 522/98 (2.a série). — O Grupo Folclórico de
Faro pretende deslocar-se a Itália, no período de 10 a 24 de Agosto
de 1998, a fim de participar em dois festivais internacionais, a realizar
naquele país.

Atendendo ao carácter artístico e cultural da deslocação, entende
o Governo que se justifica plenamente a adopção de providências
que possibilitem a participação dos elementos que sejam servidores
do Estado.

Deste modo, ao abrigo da alínea d) do artigo 202.o da Constituição,
e no uso dos poderes delegados pelo n.o 3 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 296-A/95, de 17 de Novembro, determino que os responsáveis
pelos departamentos governamentais de que dependem os funcio-
nários que integram aquele Grupo Folclórico considerem os mesmos
em exercício efectivo de funções durante o período da deslocação.

No que respeita aos elementos que integram o Grupo Folclórico
de Faro e funcionários da Câmara Municipal de Faro, ficam os efeitos
do presente despacho dependentes de deliberação da respectiva
Câmara Municipal nos termos da lei.

23 de Julho de 1998. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de
Oliveira Guterres.

Direcção-Geral da Administração Pública

Despacho (extracto) n.o 13 523/98 (2.a série). — Por despacho
do Secretário de Estado da Administração Pública e da Modernização
Administrativa de 29 de Junho de 1998:

Revogado o despacho de 5 de Dezembro de 1995 que reconheceu
o direito de integração nos serviços da República Portuguesa à
funcionária dos quadros do Território de Macau Lai Há Ho César,
a seu pedido.

6 de Julho de 1998. — O Subdirector-Geral, J. E. Lopes Luís.

Despacho (extracto) n.o 13 524/98 (2.a série). — Por despacho
do Secretário de Estado da Administração Pública e da Modernização
Administrativa de 29 de Junho de 1998:

Revogado o despacho de 5 de Dezembro de 1995 que reconheceu
o direito de integração nos serviços da República Portuguesa à
funcionária dos quadros do Território de Macau Maria Assunção
Albino, a seu pedido.

6 de Julho de 1998. — O Subdirector-Geral, J. E. Lopes Luís.

Despacho (extracto) n.o 13 525/98 (2.a série). — Por despacho
do Secretário de Estado da Administração Pública e da Modernização
Administrativa de 29 de Junho de 1998:

Revogado o despacho de 5 de Dezembro de 1995 que reconheceu
o direito de integração nos serviços da República Portuguesa ao
funcionário dos quadros do Território de Macau Rui Vasco Silva
Moura, a seu pedido.

6 de Julho de 1998. — O Subdirector-Geral, J. E. Lopes Luís.

Serviço Nacional de Protecção Civil

Despacho n.o 13 526/98 (2.a série). — Por despacho de 18 de
Junho de 1998 do presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil:

Valdemar Paralta Belo da Silva, técnico de 2.a classe do quadro de
pessoal do Instituto da Água — requisitado nos termos do
artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
a mesma categoria, para exercer idênticas funções no Serviço Nacio-
nal de Protecção Civil, com efeitos a partir de 1 de Julho de 1998.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

17 de Julho de 1998. — O Presidente, António Nunes.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA CULTURA

Despacho conjunto n.o 520/98. — 1 — Tendo em conta a expe-
riência e mérito profissional patenteado pelo seu currículo, nomea-
damente nas áreas das artes do espectáculo, nos termos do artigo 3.o,
do n.o 1, da alínea a) do n.o 4 e do n.o 5 do artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 323/89, de 26 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.o 13/97,
de 23 de Maio, e do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 149/98,
de 25 de Maio, é nomeada directora do Instituto Português das Artes
do Espectáculo a licenciada Ana Maria Pereira Marin Barbosa Gaspar.

2 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua
assinatura.

25 de Junho de 1998. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de
Oliveira Guterres. — O Ministro da Cultura, Manuel Maria Ferreira
Carrilho.

Curriculum vitae (síntese)

1 — Identificação:

Ana Maria Pereira Marin Barbosa Gaspar.
Nascida a 17 de Setembro de 1948 em Lisboa.

2 — Formação académica:

1972 — licenciatura em Geografia pela Universidade de Lisboa.

3 — Actividade profissional:

1998. . . — nomeada presidente do Instituto Português das Artes
do Espectáculo, Ministério da Cultura.

1996-1998 — integrou a comissão instaladora do Instituto Por-
tuguês das Artes do Espectáculo, Ministério da Cultura.

1993-1995 — chefe do Gabinete da Ministra do Ambiente.
1990. . . — assessora principal do quadro da Administração

Pública — Ministério da Cultura.
1990 — requisitada na Régie Cooperativa Sinfonia, onde inte-

grou a direcção executiva.
1989 — delegação de poderes por exoneração do director-geral

da Acção Cultural, Secretaria de Estado da Cultura.
1988-1989 — nomeada subdirectora-geral da Acção Cultural,

funções que desempenhou desde Junho de 1987 por delegação.
1983-1987 — directora de serviços da Animação Cultural da

mesma Direcção-Geral.
1981-1982 — chefe da Divisão de Actividades Sócio-Culturais da

mesma Direcção-Geral.
1977-1981 — leccionou a disciplina de Geografia Social e Política

na Escola Superior de Meios de Comunicação Social.
1975-1976 — destacada no Ministério da Educação — Secretaria

de Estado da Administração Escolar.
1972-1981 — técnica superior do Gabinete da Área de Sines.

Algumas actividades desenvolvidas na Secretaria de Estado da
Cultura:

Representante da Secretaria de Estado da Cultura no projecto «Votre
Ville, Votre Vie, Votre Avenir», do Conselho da Europa.

Representante da Secretaria de Estado da Cultura no conselho con-
sultivo da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das
Mulheres.

Responsável pela coordenação e acompanhamento pelos projectos:
Base de Dados e Levantamento das Práticas Culturais dos Por-
tugueses e Sua Expressão Territorial.

4 — Principais publicações:

«Lisboa: Espaço/tempo» (em colaboração com J. Gaspar e F. Correia),
in Acta, Ponenclas y Comunicaciones, III Colóquio Ibérico de Geo-
grafia, pp. 314-321, Universidade de Barcelona, 1984.
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Lisboa: Estimativa da População Presente por Zonas e Intervalos de
Tempo (em colaboração com J. Gaspar e F. Correia), relatório
policopiado, Lisboa, SNPC, 1983.

Lisboa: Distribuição e Caracterização das Actividades Terciárias (em
colaboração com J. Gaspar e F. Correia), relatório policopiado,
Lisboa, SNPC, 1982.

Lisboa: Aspectos Demográficos (em colaboração com J. Gaspar e F.
Correia), relatório policopiado, Lisboa, SNPC, 1982.

«A percepção do espaço» (em colaboração com Jorge Gaspar), in
Finisterra, 20, pp. 317-322, 1975.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Departamento Geral de Administração

Aviso n.o 12 541/98 (2.a série):

Secretário de embaixada Adelino Vieira da Cunha da Silva, cônsul-
-adjunto no Consulado-Geral de Portugal em Benguela — despacho
de 10 de Julho de 1998 determinando que o prazo para se apresentar
na Embaixada de Portugal no Luxemburgo seja prorrogado até
13 de Outubro de 1998.

16 de Julho de 1998. — O Director do Departamento, Manuel Nuno
Tavares de Sousa.

Aviso n.o 12 542/98 (2.a série):

Ministro plenipotenciário António Maria Rego de Mello e Castro,
cônsul-geral de Portugal em Estrasburgo — despacho de 10 de Julho
de 1998 determinando que o prazo para se apresentar nos serviços
internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros seja prorrogado
até 13 de Outubro de 1998.

16 de Julho de 1998. — O Director do Departamento, Manuel Nuno
Tavares de Sousa.

Aviso n.o 12 543/98 (2.a série):

Conselheiro de embaixada José Manuel Soares Beleza Pais Moreira,
cônsul-geral de Portugal em Luanda — despacho de 9 de Julho
de 1998 determinando que o prazo para assumir a gerência do
Consulado-Geral de Portugal em Estrasburgo seja prorrogado até
13 de Outubro de 1998.

16 de Julho de 1998. — O Director do Departamento, Manuel Nuno
Tavares de Sousa.

Aviso n.o 12 544/98 (2.a série):

Secretário de embaixada António Pedro de Lucena Pignateli Correia
e Aguiar, em serviço na Embaixada de Portugal no Luxem-
burgo — despacho de 10 de Julho de 1998 determinando que o
prazo para assumir a gerência no Consulado de Portugal no Recife
seja prorrogado até 13 de Outubro de 1998.

16 de Julho de 1998. — O Director do Departamento, Manuel Nuno
Tavares de Sousa.

Aviso (extracto) n.o 12 545/98 (2.a série):

José Carlos Lourenço de Andrade — contratado a termo certo. Des-
pacho de 15 de Maio de 1998 nomeando-o para a categoria de
técnico superior de 2.a classe do quadro I do pessoal do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, pessoal técnico superior, indo ocupar
um lugar criado de acordo com o n.o 4 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 195/97, de 31 de Julho, a extinguir quando vagar.

Teresa da Conceição Santos Coelho Silva, José Manuel Gonçalves
Marques e Fernanda Maria do Nascimento Francisco Vie-
gas — contratados a termo certo. Despachos de 15 de Maio de
1998 nomeando-os para a categoria de auxiliar administrativo do
quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pes-
soal auxiliar.

As integrações operam-se em situação de nomeação definitiva, de
acordo com o estatuído no Decreto-Lei n.o 195/97, de 31 de Julho,
e nos artigos 32.o e 33.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro,
e resultam da aprovação em concurso de ingresso para regularização
das situações previstas no artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 195/97, de
31 de Julho, aberto através da ordem de serviço n.o 4, aviso n.o 3,

e afixado neste Ministério em 20 de Fevereiro de 1998, cuja lista
de classificação final foi afixada a 21 de Abril de 1998.

(Declaração conforme do Tribunal de Contas em 7 de Julho
de 1998, sendo devidos emolumentos.)

20 de Julho de 1998. — O Director-Adjunto, Eugénio Carvalho
Barata.

Contrato (extracto) n.o 1027/98:

Marco Rodrigo Alagôa da Gama Fernandes — contrato de prestação
de serviços de 13 de Julho de 1998 para exercer as funções de
apoio administrativo no Gabinete do Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas, produzindo efeitos na data do contrato
e tendo a duração de um ano, ao abrigo do disposto no artigo 11.o
do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Julho de 1998. — O Director-Adjunto, Eugénio Carvalho
Barata.

Despacho (extracto) n.o 13 527/98 (2.a série):

Maria Augusta da Conceição Rocha Rodriguez — despacho do secre-
tário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de 8 de Julho
de 1998 exonerando-a do cargo de chanceler e nomeando-a para
o cargo de vice-cônsul da Embaixada de Portugal em Caracas, com
efeitos a partir de 1 de Outubro de 1998. (Não carece de visto
ou de anotação do Tribunal de Contas.)

9 de Julho de 1998. — O Director-Adjunto do Departamento, Eugé-
nio Carvalho Barata.

Despacho (extracto) n.o 13 528/98 (2.a série). — José António
Barradas Mira — despacho do secretário-geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros de 8 de Julho de 1998 exonerando-o do
cargo de chanceler e nomeando-o para o cargo de vice-cônsul do
Consulado-Geral de Portugal em Bayonne, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 1998. (Não carece de visto ou de anotação
do Tribunal de Contas.)

9 de Julho de 1998. — O Director-Adjunto do Departamento, Eugé-
nio Carvalho Barata.

Despacho (extracto) n.o 13 529/98 (2.a série):

Paulo de Miranda Mesquita — despacho do secretário-geral do Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros de 8 de Julho de 1998 nomeando-o
para o cargo de chanceler do Consulado de Portugal em Sevilha,
com efeitos a partir de 1 de Outubro de 1998. (Não carece de
visto ou de anotação do Tribunal de Contas.)

9 de Julho de 1998. — O Director-Adjunto do Departa-
mento, Eugénio Carvalho Barata.

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA ECONOMIA

Despacho conjunto n.o 521/98. — Nos termos do artigo 33.o do
Decreto-Lei n.o 388/86, de 18 de Novembro, com as alterações neste
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 428/91, de 31 de Outubro, e
188/92, de 17 de Agosto, determina-se:

1 — Cessam as comissões de serviço os seguintes delegados e dele-
gados-adjuntos do ICEP:

a) Em Bruxelas, licenciado António da Silva;
b) Em Madrid (comércio e investimento), licenciado Pedro Ema-

nuel Feytor Pinto;
c) Em Madrid (turismo), Nuno Mendes de Almeida;
d) Em Washington, licenciada Élia Rodrigues;
e) Em Nova Iorque (comércio e investimento), engenheiro José

Vital Morgado;
f) Em Nova Iorque (turismo), Jorge Felner da Costa;
g) Em Paris, licenciado José Manuel Veiga de Macedo;
h) Em Milão, licenciado João Alves Pereira;
i) Em Milão, Mário Azevedo Ferreira;
j) Em Londres, licenciada Maria do Céu Rebelo Hespanha;
k) Em Londres, licenciado António João Serras Pereira;
l) Em Estocolmo, engenheiro Joel Wahnon;

m) Em Luanda, licenciado José Campelo;
n) Em Tunes, João Novais Fonseca.
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2 — Em consequência do disposto no n.o 1, cessam as correspon-
dentes acreditações diplomáticas, com excepção da da alínea d).

3 — São nomeados, em comissão de serviço, para as delegações
e funções com acreditação junto da embaixada de Portugal no res-
pectivo país, que a cada um se indicam, os seguintes elementos:

a) Delegação em Bruxelas — delegada licenciada Maria do Céu
Rebelo Hespanha (conselheira comercial);

b) Delegação em Madrid:

i) Delegado engenheiro José Vital Morgado (conselheiro
comercial);

ii) Delegado-adjunto licenciado António Araújo (adido
para o turismo);

c) Delegação em Nova Iorque:

i) Delegada licenciada Élia Rodrigues (mantém a acre-
ditação como conselheira comercial);

ii) Delegado-adjunto licenciado Frederico Costa (adido
para o turismo);

d) Delegação em Washington — (delegado-adjunto licenciado
Miguel Malheiro Garcia (adido comercial);

e) Delegação em Paris — delegado licenciado João Alves Pereira
(conselheiro comercial);

f) Delegação em Dublim — delegado Nuno Mendes de Almeida
(conselheiro comercial);

g) Delegação em Milão:

i) Delegado engenheiro Diogo Villas-Boas (conselheiro
comercial);

ii) Delegado-adjunto licenciado António João Serras Pereira
(adido para o turismo);

h) Delegação em Londres:

i) Delegado licenciado António da Silva (conselheiro
comercial);

ii) Delegado-adjunto Mário de Azevedo Ferreira (adido
para o turismo);

i) Delegação em Estocolmo — delegado-adjunto João Carlos
Teixeira Jesus (adido comercial);

j) Delegação em Tunes — delegado licenciado João Reis (con-
selheiro comercial);

k) Delegação em Luanda — delegado licenciado Rui Almas
(conselheiro comercial);

l) Delegação em Viena — delegado-adjunto engenheiro Joel
Wahnon (adido comercial);

m) Delegação junto do MERCOSUL — delegado licenciado Pedro
Emanuel Feytor Pinto (conselheiro comercial junto das
Embaixadas em Buenos Aires e Montevideu).

4 — O presente despacho produz efeitos reportados a 1 de Julho
de 1998.

16 de Julho de 1998. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime
José Matos da Gama. — O Ministro da Economia, Joaquim Augusto
Nunes de Pina Moura.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

EXÉRCITO

Comando do Pessoal

Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal

Repartição de Pessoal Militar Permanente

Portaria n.o 744/98 (2.a série). — Por portaria de 16 de Julho
de 1998 do GEN CEME foi promovido ao posto de major, nos termos
do n.o 3 do artigo 66.o, do n.o 1 do artigo 189.o e da alínea c) do
artigo 234.o do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais
de promoção estabelecidas nos artigos 60.o, 236.o, alínea c), e 268.o
do referido Estatuto, o CAP TM (19886885) Luís Filipe Camelo Duar-
te Santos, contando a antiguidade desde 1 de Setembro de 1997,
data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos,
ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.o 1 do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 57/90,

de 14 de Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n.o 1
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 98/92, de 28 de Maio.

É promovido no quadro, passando a ocupar a vaga deixada pelo
MAJ TM (15004379) Henrique José da Silva Castanheira Macedo,
que foi promovido ao posto imediato.

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do MAJ TM (08177084) José Carlos Carvalho da Cunha
Silva e à direita do MAJ TM (08929484) António Melchior Pereira
de Melo.

17 de Julho de 1998. — O Chefe da Repartição, Antero José Martins
Barreiros, coronel de artilharia.

Portaria n.o 745/98 (2.a série). — Por portaria de 16 de Julho
de 1998 do GEN CEME foi promovido ao posto de tenente-coronel,
nos termos do n.o 1 do artigo 189.o e da alínea b) do artigo 234.o
do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 60.o, 236.o, alínea d), e 269.o do referido
Estatuto, o MAJ ART (18261778) Luís Manuel de Figueiredo Tomé
Medeiros, contando a antiguidade do novo posto desde 7 de Julho
de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos ven-
cimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 14.o do Decreto-Lei
n.o 57/90, de 14 de Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo
n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 98/92, de 28 de Maio.

Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 187.o do EMFAR, ocupando transitoriamente uma
vaga do QE de gestão de recursos humanos.

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro espe-
cial à esquerda do TCOR ART (02853680) Manuel Viriato Ramos
Veloso.

17 de Julho de 1998. — O Chefe da Repartição, Antero José Martins
Barreiros, coronel de artilharia.

Aviso n.o 12 546/98 (2.a série). — Para conhecimento dos inte-
ressados declara-se aberto, pelo prazo de 30 dias a partir da data
da publicação deste aviso no Diário da República, o concurso ordinário
para o preenchimento de 24 vagas destinadas ao quadro permanente
de oficiais médicos do Exército, nos termos da Portaria n.o 632/78,
de 21 de Outubro, e do Regulamento dos Concursos para Oficiais
Médicos do Exército, aprovado pelo despacho n.o 97-A/78, de 13
de Novembro, do Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no
Diário da República, de 22 de Dezembro de 1978, e artigo 70.o do
Decreto-Lei n.o 463/88, de 15 de Dezembro. Aos concorrentes admi-
tidos será dada oportunidade de seguirem a carreira médico-hospi-
talar, de acordo com as vagas previstas nas seguintes especialidades:

Clínica geral/generalista — cinco;
Cirurgia geral — quatro;
Anestesia — três;
Ortopedia — três;
Medicina interna — três;
Anatomia patológica — uma;
Otorrinolaringologia — duas;
Neurocirurgia — uma;
Imuno-hemoterapia — uma;
Patologia clínica — uma.

1 — Condições de admissão:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter idade igual ou inferior a 30 anos de idade no dia 31

de Dezembro de 1998;
c) Ter aptidão física e psicotécnica, a confirmar em inspecção

médica;
d) Possuir a licenciatura em Medicina, obtida em universidade

portuguesa ou válida em Portugal;
e) Possuir o internato geral (ou equivalente) ou frequentar o

internato de especialidade das carreiras médicas civis;
f) Ter satisfeito as leis do recrutamento militar ou ser militar

dos quadros permanentes;
g) Não ter sido condenado nos tribunais civis ou militares com

pena que o impossibilite de ingressar no corpo de oficiais
do quadro permanente do Exército;

h) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata.

2 — Formalização das candidaturas:

a) As candidaturas terão de ser formalizadas, no prazo fixado,
mediante requerimento dirigido ao director de Administração
e Mobilização do Pessoal, em papel branco A4, e entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e com aviso
de recepção (desde que tenha sido expedido até ao termo
do prazo fixado), para a Repartição de Pessoal Militar Per-
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manente (RPMP) da Direcção de Administração e Mobi-
lização do pessoal (DAMP), Praça do Comércio, 1100 Lisboa
Codex;

b) Instruções para o preenchimento do requerimento:

Minuta do requerimento

(Deve escrever no início de cada uma das linhas as palavras que
antecedem as diversas situações.)

Ex.mo Sr. Director de Administração e Mobilização do Pessoal:

Nome:
Filiação:
Estado civil:
Naturalidade:
Nacionalidade:
Idade:
Data de nascimento:
Número da cédula profissional:
Licenciado pela universidade:
Data de início/fim do curso:
Média final do curso:
Especialidades pretendidas por prioridade:
Situação profissional:
Número, data e serviço que emitiu o bilhete de identidade:
Contribuinte fiscal n.o:
Situação militar:
Número de identificação militar (quando aplicável):
Endereço de residência (incluir o código postal):
Endereço para onde deverá ser remetido qualquer expediente

(incluir o código postal):
Telefone de contacto (incluir indicativo):
Relação dos documentos que acompanham o requerimento:
Relação dos documentos que não acompanham o requerimento

(quando aplicável):

Requer a V. Ex.a se digne a admiti-lo(a) ao concurso (identificar
o concurso, conforme consta no Diário da República, referindo, nomea-
damente: designação do concurso, número de série, número e data).

Pede deferimento.

. . . (data e assinatura.)

3 — O requerimento de admissão ao concurso deverá ser acom-
panhado da seguinte documentação:

a) Certidão narrativa completa do registo de nascimento;
b) Pública-forma da carta de curso;
c) Informação final do curso autenticada pela secretaria-geral

da universidade onde concluiu a licenciatura;
d) Prova documental de possuírem o internato policlínico (ou

equivalente) ou estarem a frequentar o internato de espe-
cialidade e onde conste, neste caso, a especialidade, o tempo
de exercício e o respectivo aproveitamento;

e) Certificado da Ordem dos Médicos comprovando a sua
inscrição;

f) Declaração, passada por entidade militar, comprovando o
cumprimento da Lei do Serviço Militar ou, em caso de impos-
sibilidade, declaração, sob compromisso de honra, referindo
que cumpriu ou satisfez os ditames daquela lei (só para os
cidadãos sujeitos às obrigações militares);

g) Certificado do registo criminal actualizado;
h) Currículo detalhado, datado e assinado, para além de todos

os documentos comprovativos da competência e do mérito
profissional e ou científico que o candidato repute de interesse
para apreciação do júri (oito exemplares).

4 — São excluídos do concurso os candidatos que não entreguem
até ao final do prazo do concurso os documentos em falta.

5 — O método de selecção a utilizar no concurso constará de uma
inspecção médica, da prestação de provas de avaliação de conhe-
cimentos, que terá obrigatoriamente uma prova escrita e uma prova
prática, e da apreciação pelo júri do curriculum vitae e análise da
nota de assentos militar, quando a houver, de acordo com o definido
no n.o 37 do RCOME.

6 — Os candidatos aprovados no concurso e que não tenham cum-
prido o serviço efectivo normal farão uma preparação militar geral
ou equivalente, seguida para todos de um tirocínio para oficiais de
serviço de saúde, destinado a completar a sua formação técnico-militar.

7 — Os candidatos que obtenham aproveitamento no tirocínio para
oficiais de serviço de saúde ingressam no QP como alferes médicos,
desenvolvendo-se a sua carreira médico-militar de acordo com o que
se encontra estatuído, nomeadamente no Decreto-Lei n.o 519/77, de
17 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 332/86, de 2 de Outubro (Estatuto da Carreira Médico-Militar),

e no Decreto-Lei n.o 34-A/90, de 24 de Janeiro, ratificado pela Lei
n.o 27/91, de 17 de Julho (Estatuto dos Militares das Forças Armadas).

8 — Os candidatos destinam-se a preencher vagas em qualquer uni-
dade/estabelecimento/órgão do Exército tidas por convenientes, con-
forme lista a homologar pela Direcção de Administração e Mobi-
lização do Pessoal.

9 — As vagas não preenchidas numa determinada especialidade
poderão reverter para outra especialidade, de acordo com as neces-
sidades do Exército.

10 — Os interessados poderão obter os esclarecimentos de que
necessitarem na Direcção do Serviço de Saúde, Rua de António Saúde,
12, 1500 Lisboa (telefone: 7788003/4/5), ou na Direcção de Admi-
nistração e Mobilização do Pessoal (telefone: 01/3460121, extensão
20020).

20 de Julho de 1998. — O Director, António Luciano Fontes Ramos,
brigadeiro.

Despacho n.o 13 530/98 (2.a série). — 1 — Por despacho de 16
de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pára-quedistas, foi promovido ao posto de sar-
gento-chefe, nos termos do n.o 1 do artigo 180.o, do n.o 1 do artigo 189.o
e da alínea b) do artigo 297.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 60.o, 298.o, alínea c), e 320.o do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:

SAJ PARAQ (08300964) Viriato Costa Salvador, do BCS/CTAT.

2 — Conta a antiguidade desde 19 de Junho de 1998, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.

20 de Julho de 1998. — O Chefe da Repartição, Antero José Martins
Barreiros, coronel de artilharia.

Rectificação n.o 1631/98. — Por ter sido publicado com inexac-
tidão no Diário da República, 2.a série, n.o 151, de 3 de Julho de
1998, a p. 9206, o despacho de 15 de Junho de 1998 do general
CEME respeitante à promoção ao posto de SCH do SAJ INF
(06486181) José Maria Paul Rebelo rectifica-se onde se lê «[. . . ] conta
a antiguidade desde 1 de Junho de 1998[. . . ]» deve ler-se «[. . . ] conta
a antiguidade desde 1 de Maio de 1998 [. . . ]».

15 de Julho de 1998. — O Chefe da Repartição, Antero José Martins
Barreiros, coronel-de-artilharia.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços
Tributários e Aduaneiros

Despacho n.o 13 531/98 (2.a série). — Por meu despacho de
7 de Julho de 1998:

Licenciado Paulo Rui dos Santos Oliveira, técnico superior de infor-
mática de 1.a classe — designado coordenador do Núcleo de Infor-
mática de Gestão, devendo ser abonado nos termos do artigo 29.o
do Decreto-Lei n.o 51/98, de 11 de Março, com efeitos a 11 de
Maio de 1998.

9 de Julho de 1998. — O Director-Geral, António Cavalheiro Dias.

Despacho n.o 13 532/98 (2.a série). — Por meu despacho de
15 de Julho de 1998:

Luís Filipe Morais das Neves, técnico superior de informática de
2.a classe — designado coordenador da equipa de Administração
de Base de Dados, devendo ser abonado nos termos do artigo 29.o
do Decreto-Lei n.o 51/98, de 11 de Março, com efeitos a 1 de
Janeiro de 1998.

17 de Julho de 1998. — O Director-Geral, António Cavalheiro Dias.

Direcção-Geral do Tesouro

Rectificação n.o 1632/98. — Por ter sido publicado com inexac-
tidão no Diário da República, 2.a série, n.o 162, de 16 de Julho de
1998, novamente se publica:

«Rosa Maria Bento de Matos Sécio Raposeiro, técnica superior de
1.a classe do quadro de pessoal da Direcção-Geral do
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Tesouro — nomeada chefe de divisão do mesmo quadro, em regime
de substituição, por um período de seis meses. (Isento de fiscalização
prévia pelo Tribunal de Contas.)»

17 de Julho de 1998. — A Subdirectora-Geral, Maria Augusta
Bolina.

Instituto de Informática

Aviso n.o 12 547/98 (2.a série). — Para efeitos do disposto no
artigo 33.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, informa-se
que a lista de classificação final da única estagiária a que se refere
o concurso interno geral de ingresso na carreira técnica superior do
quadro de pessoal do Instituto de Informática, cujo aviso de abertura
foi publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 298, de 26 de
Dezembro de 1996, se encontra afixada na Direcção de Serviços de
Recursos Humanos.

20 de Julho de 1998. — Pelo Presidente do Júri, Rita Luísa Correia
Ferreira.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Despacho conjunto n.o 522/98. — Tendo em atenção que a
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna reúne as
condições adequadas com vista à transição para o novo regime da
administração financeira do Estado, nos termos do disposto no n.o 1
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 107/98, de 24 de Abril, determina-se
que:

1 — A Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna
transita para o novo regime de administração financeira do Estado,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 155/92, de 28 de Julho.

2 — Assim, o presente despacho conjunto produz efeitos a partir
de 1 de Janeiro de 1998.

7 de Maio de 1998. — Pelo Ministro das Finanças, João Carlos
da Costa Ferreira da Silva, Secretário de Estado do Orçamento. — O
Ministro da Administração Interna, Jorge Paulo Sacadura Almeida
Coelho.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana

Brigada Fiscal

Despacho n.o 13 533/98 (2.a série). — Nos termos do n.o 10
do despacho n.o 22/98, de 6 de Maio, do general comandante-geral
e de harmonia com o disposto nos artigos 35.o a 41.o do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 442/91, de 15 de Novembro, subdelego no presidente do conselho
administrativo da Brigada Fiscal, tenente-coronel de infantaria Antó-
nio Luís Moreira Coelho Cardoso, as competências relativas aos
seguintes actos de gestão orçamental e realização de despesas:

1 — Autorizar as despesas que hajam de efectuar-se com emprei-
tadas de obras públicas, aquisição de serviços e bens até ao limite
de 3500 contos, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 7.o e
do n.o 4 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 55/95, de 29 de Março.

2 — Autorizar as despesas com dispensa de realização de concurso
ou contrato escrito até ao montante de 2000 contos nos termos da
alínea a) do n.o 1 do artigo 8.o e do n.o 4 do artigo 9.o do Decreto-Lei
n.o 55/95, de 29 de Março.

3 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho
entende-se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.

4 — Nos termos do n.o 3 do artigo 137.o do Código do Procedimento
Administrativo, ficam ratificados todos os actos praticados até à sua
publicação no Diário da República.

5 — O presente despacho produz efeitos desde 16 de Julho de 1998.

16 de Julho de 1998. — O Comandante, Jorge Alberto Ferreira
Manarte, coronel de infantaria.

Regimento de Cavalaria

Despacho n.o 13 534/98 (2.a série). — Nos termos do n.o 10.1
do despacho n.o 23/98, de 6 de Maio, do general-comandante-geral,
subdelego no presidente do conselho administrativo tenente-coronel
de cavalaria Joaquim Manuel Queiroz de Almeida e Sousa as com-
petências relativas aos seguintes actos de realização de despesas:

a) Autorizar as despesas que hajam de efectuar-se com emprei-
tadas de obras públicas, aquisição de serviços e bens, até
ao limite de 3750 contos;

b) Autorizar despesas com dispensa de realização de concurso
ou contrato escrito até ao montante de 2000 contos.

O presente despacho entra imediatamente em vigor.

6 de Maio de 1998. — O Comandante, José Diogo Themudo, coro-
nel de cavalaria.

Despacho n.o 13 535/98 (2.a série). — Nos termos do n.o 10.1
do despacho n.o 23/98, de 6 de Maio, do general-comandante-geral,
subdelego no presidente do conselho administrativo major de cavalaria
António José Palma Ramos as competências relativas aos seguintes
actos de realização de despesas: a) autorizar as despesas que hajam
de efectuar-se com empreitadas de obras públicas, aquisição de ser-
viços e bens, até ao limite de 3750 contos; b) autorizar despesas com
dispensa de realização de concurso ou contrato escrito até ao montante
de 2000 contos.

O presente despacho entra imediatamente em vigor.

15 de Julho de 1998. — O Comandante, José Diogo Themudo, coro-
nel de cavalaria.

Direcção-Geral de Viação

Aviso n.o 12 548/98 (2.a série). — Nos termos do disposto na
alínea b) do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro,
torna-se público que a lista de candidatos admitidos no concurso
interno geral de acesso para técnico-adjunto especialista da carreira
de desenhador de artes gráficas, cujo aviso de abertura foi publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 124, de 29 de Maio de 1998,
se encontra afixada para consulta na Repartição de Pessoal e Expe-
diente Geral, na Avenida da República, 16, em Lisboa.

16 de Julho de 1998. — O Presidente do Júri, João Pedro Bandeira.

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO, DO PLANEAMENTO
E DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

Gabinete do Secretário de Estado da Administração
Local e Ordenamento do Território

Despacho n.o 13 536/98 (2.a série). — Considerando a neces-
sidade de uniformizar procedimentos em matéria de instrução de pro-
cessos de financiamento, bem como métodos de determinação das
despesas de projectos realizados por administração directa no âmbito
da cooperação técnica e financeira;

Considerando a necessidade de acompanhar a execução física e
financeira dos projectos que beneficiem de linhas de crédito com
juros bonificados;

Considerando que os documentos justificativos das despesas dos
projectos realizados por administração directa são normalmente regis-
tados em diferentes rubricas da contabilidade autárquica, suscitando
diversos problemas quanto à imputação de custos às respectivas obras:

1 — Devem as câmaras municipais, no caso de obras realizadas
por administração directa quer no âmbito da cooperação técnica e
financeira quer por financiamento através de crédito com juros boni-
ficados, organizar um dossier por projecto de investimento donde cons-
tem, de forma discriminada, os seguintes elementos:

a) Cópia da folha do plano de actividades aprovado onde se
evidencie a inscrição do projecto de investimento;

b) Orçamento aprovado pela câmara municipal;
c) Autos de medição dos trabalhos executados;
d) Fichas dos bens e serviços utilizados na obra documentados

com base nas facturas comprovativas da respectiva aquisição;
e) Recibos comprovativos dos pagamentos relativos a bens e

serviços incorporados na obra.
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2 — Os pagamentos das compartipações a efectuar pelas entidades
financiadoras são efectuados contra a apresentação de autos de medi-
ção e facturas, devidamente verificados e visados pelos gabinete de
apoio técnico e comissão de coordenação das regiões respectivos.

3 — Os dossiers constituídos e toda a documentação de suporte
comprovativa dos registos contabilísticos deverão ser conservados em
boa ordem durante os prazos legamente estabelecidos, bem como
arquivados de modo a possibilitar, de forma fácil e célere, a sua con-
sulta, comprovação e análise pelas entidades com competência para
o efeito.

9 de Julho de 1998. — O Secretário de Estado da Administraçao
Local e Ordenamento do Território, José Augusto de Carvalho.

Gabinete da Secretária de Estado
do Desenvolvimento Regional

Despacho n.o 13 537/98 (2.a série). — Considerando que o des-
pacho conjunto n.o 150/98, de 2 de Fevereiro, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 54, de 5 de Março de 1998, criou a estrutura
de apoio técnico e administrativo do Regime de Incentivos às
Microempresas (RIME) e prevê, no seu n.o 6, a designação dos res-
pectivos chefes de projecto, determino o seguinte:

1 — É nomeada chefe de projecto da estrutura de apoio técnico
e administrativo do RIME junto da Comissão de Coordenação da
Região do Algarve a licenciada Elisabete Vicente Viegas Morgadinho
Madeira Camelo.

2 — O presente despacho produz efeitos desde 7 de Julho de 1998.

13 de Julho de 1998. — A Secretária de Estado do Desenvolvimento
Regional, Maria José Marrafinha Pardana Constâncio.

Centro de Estudos e Formação Autárquica

Aviso n.o 12 549/98 (2.a série). — 1 — Nos termos da alínea b)
do n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro,
faz-se público que a lista de candidatos ao concurso para o cargo
de chefe da Divisão de Inovação, Qualidade e Assessoria se encontra
afixada, para efeitos de consulta, no Centro de Estudos e Formação
Autárquica, sito na Rua do Brasil, 131, em Coimbra.

2 — De acordo com o n.o 4 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 231/97,
de 3 de Setembro, os candidatos admitidos serão oportunamente infor-
mados, por ofício registado com aviso de recepção, do local, dia e
hora da entrevista profissional de selecção.

17 de Julho de 1998. — O Presidente do Júri, A. Vassalo Abreu.

Comissão de Coordenação da Região do Centro

Aviso n.o 12 550/98 (2.a série). — Nos termos do artigo 33.o
do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, faz-se público que
a lista de classificação final do concurso interno geral de acesso para
preenchimento de uma vaga na categoria de topógrafo especialista,
referência 97-TOP ESP-I/GAT — GAT de Arganil/GAT de Figueiró
dos Vinhos, do quadro privativo da Comissão de Coordenação da
Região do Centro/Gabinetes de Apoio Técnico, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 151, de 3 de Julho de 1997, será afixada
na data da publicação do presente aviso na sede da Comissão de
Coordenação da Região do Centro, Rua de Bernardim Ribeiro, 80,
3000 Coimbra, onde poderá ser consultada, e enviada aos candidatos.

Da presente lista cabe recurso, a interpor no prazo de oito dias
úteis, nos termos do n.o 3 do artigo 24.o do acima citado diploma,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de 22
de Agosto.

13 de Julho de 1998. — O Administrador, José Carlos Amaral.

Despacho n.o 13 538/98 (2.a série). — Por despacho de 16 de
Julho de 1998 do presidente da Comissão de Coordenação da Região
do Centro:

Maria Teresa Reis Gaspar Santos e António Joaquim Nobre Veloso,
técnicos de 1.a classe do quadro privativo da Comissão de Coor-
denação da Região do Centro — nomeados, após prévia aprovação
em concurso e por urgente conveniência de serviço, técnicos prin-
cipais do mesmo quadro, ficando exonerados do anterior lugar à
data do despacho. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

16 de Julho de 1998. — O Administrador, José Carlos Moreira
Amaral.

Despacho n.o 13 539/98 (2.a série). — Por despacho de 16 de
Julho de 1998 do presidente da Comissão de Coordenação da Região
do Centro:

Olga Maria Gouveia Baptista Marques da Silva, técnica superior prin-
cipal do quadro privativo da Comissão do Coordenação da Re-
gião do Centro/Gabinete de Apoio Técnico de Santa Comba
Dão — nomeada, por urgente conveniência de serviço, após prévia
aprovação em concurso, assessora do mesmo quadro, ficando exo-
nerada do anterior lugar à data do despacho. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

16 de Julho de 1998. — O Administrador, José Carlos Amaral.

Comissão de Coordenação da Região de Lisboa
e Vale do Tejo

Aviso n.o 12 551/98 (2.a série). — Por despacho de 24 de Junho
de 1998 do vice-presidente da Comissão de Coordenação da Região
de Lisboa e Vale do Tejo:

Sónia Alexandra Bastos de Campos Ferreira, com a categoria equi-
parada a técnico de 2.a classe, em regime de contrato a termo
certo, no âmbito do RIME — autorizada a cessação do contrato
a termo certo, a seu pedido, que vinha exercendo na Comissão
de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo, a partir
de 30 de Junho de 1998. (Isento de fiscalização prévia.)

27 de Julho de 1998. — A Administradora, Ana Sá da Costa.

Conselho de Mercados de Obras Públicas
e Particulares

Aviso n.o 12 552/98 (2.a série). — Lista de candidatos admitidos
e excluídos. — Nos termos da alínea b) do n.o 2 do artigo 24.o do
Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, faz-se público que a
lista dos candidatos admitidos e excluídos no concurso interno geral
de acesso com vista ao preenchimento de três lugares vagos da cate-
goria de chefe de secção do quadro de pessoal do Conselho de Mer-
cados de Obras Públicas e Particulares (CMOPP), publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 119, de 23 de Maio de 1998 — aviso
n.o 8509/98 (2.a série) — e rectificado por aviso publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 143, de 24 de Junho de 1998 — rectificação
n.o 1274/98 —, se encontra afixada, para consulta, na Divisão de Ges-
tão e Administração do CMOPP, Avenida do Duque de Loulé, 110,
6.o piso, 1050 Lisboa.

20 de Julho de 1998. — A Presidente do Júri, Teresa Maria Barbosa
Azevedo.

Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional

Aviso n.o 12 553/98 (2.a série). — Por despacho do presidente
da Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo,
em regime de substituição, de 28 de Novembro de 1997 e da direc-
tora-geral do Desenvolvimento Regional de 1 de Dezembro de 1997:

Ana Maria Pólvora Costa e Maria Luísa Marques de Sousa, técnica
especialista principal, escalão 3, índice 550, e primeiro-oficial, esca-
lão 2, índice 230, ambas do quadro de pessoal da Comissão de
Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo — requisitadas
para exercerem funções na Direcção-Geral do Desenvolvimento
Regional, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 1997. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Julho de 1998. — A Directora-Geral, Irene Veloso.

Aviso n.o 12 554/98 (2.a série). — Por despacho da Secretária
de Estado do Desenvolvimento Regional de 12 do corrente mês:

Mário Martins do Nascimento, chefe de divisão de Acompanhamento
e Controlo da Direcção de Serviços do Fundo de Coesão desta
Direcção-Geral em comissão de serviço — dada por finda a mesma
a seu pedido com efeitos a partir de 28 de Agosto próximo futuro,
regressando à sua categoria de assessor principal de nomeação defi-
nitiva do quadro da mesma Direcção-geral, continuando, no entanto,
em comissão de serviço como adjunto do Primeiro-Ministro. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Julho de 1998. — A Directora-Geral, Irene Veloso.



10 992 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE N.o 179 — 5-8-1998

Aviso n.o 12 555/98 (2.a série). — Por despachos da directora-
-geral do Desenvolvimento Regional de 1 de Julho de 1998 e de
15 do mesmo mês do Secretário Regional do Plano e da Coordenação
do Governo Regional da Madeira:

Alice Maria Henriques de Barros Gonçalves, assessora principal, esca-
lão 2, índice 720, do quadro de pessoal da Direcção Regional do
Orçamento e Contabilidade da Secretaria Regional do Plano e
Coordenação — requisitada para exercer funções na Direcção-Ge-
ral do Desenvolvimento Regional, ao abrigo da alínea a) do n.o 2
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 85/85, de 1 de Abril, com efeitos
a partir de 16 de Julho de 1998. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

17 de Julho de 1998. — A Directora-Geral, Irene Veloso.

Aviso n.o 12 556/98 (2.a série). — Avisam-se os candidatos ao
concurso interno geral de acesso para provimento de lugares na cate-
goria de técnico superior de 1.a classe, do grupo de pessoal técnico
superior, do quadro de pessoal da Direcção-Geral do Desenvolvimento
Regional, aberto pelo aviso n.o 11 211/98, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 159, de 13 de Julho de 1998, de que, por
despacho da directora-geral de 20 de Julho de 1998, os n.os 1 e 4.1
passam a ter a seguinte redacção:

«1 — Nos termos do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro,
atentas as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de
22 de Agosto, faz-se público que, autorizado por despachos de 21
de Maio e de 20 de Julho de 1998 da directora-geral do Desen-
volvimento Regional, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, 2.a série, concurso interno geral de acesso, na categoria de técnico
superior de 1.a classe, do grupo de pessoal técnico superior, do quadro
de pessoal da Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional, aprovado
pela Portaria n.o 403/95, de 4 de Maio, e constante do mapa anexo
à mesma, publicada no Diário da República, 1.a série-B, n.o 103, da
mesma data, tendo em vista o preenchimento de seis vagas.

4.1 — Podem concorrer os candidatos que possuam licenciatura em
Gestão de Empresas Turísticas, Geografia e Planeamento Regional,
Planeamento Regional e Urbano e Gestão.»

Informa-se ainda que, devido às novas redacções ora publicadas,
é dado novo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de
publicação do presente aviso no Diário da República, para recepção
de candidaturas, mantendo-se em vigor as já entradas dentro do prazo
inicial estabelecido aquando da publicação do aviso de abertura do
concurso.

20 de Julho de 1998. — A Directora-Geral, Irene Veloso.

Rectificação n.o 1633/98. — Por ter sido publicado com inexac-
tidão no Diário da República, 2.a série, n.o 159, de 13 de Julho de
1998, a p. 9650, rectifica-se o aviso n.o 11 212/98. Assim, onde se
lê «é ratificada» deve ler-se «é rectificada».

14 de Julho de 1998. — A Directora-Geral, Irene Veloso.

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais

Aviso n.o 12 557/98 (2.a série). — A Direcção-Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais, com sede na Praça do Comércio, Ala Orien-
tal, 2.o, em Lisboa, aceita candidaturas de funcionários vinculados
à Administração Pública, com bons conhecimentos de francês e inglês,
para funções de secretariado, a exercer na sede em regime de
requisição.

As respostas deverão ser enviadas até 10 dias úteis a contar da
data da publicação deste aviso, acompanhadas dos respectivos cur-
rículos.

17 de Julho de 1998. — O Director-Geral, Vasco Martins Costa.

Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano

Aviso n.o 12 558/98 (2.a série). — 1 — Nos termos da alínea b)
do n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro,
faz-se público que a lista de candidatos admitidos e excluídos no
concurso para preenchimento do cargo de chefe de divisão de Acom-
panhamento e Avaliação, aberto através de aviso publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 108, de 11 de Maio de 1998, se encontra
afixada, para efeitos de consulta, no átrio da Secção de Pessoal
(2.o piso) da Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desen-
volvimento Urbano, sita no Campo Grande, 50, em Lisboa.

2 — Conforme preceitua o n.o 4 do artigo 8.o do Decreto-Lei
n.o 231/97, de 3 de Setembro, os candidatos admitidos serão opor-
tunamente informados, por ofício registado com aviso de recepção,
do local, do dia e da hora da realização da entrevista profissional
de selecção.

22 de Julho de 1998. — O Presidente do Júri, Luís Armando Marques
Mendes Barata.

Aviso n.o 12 559/98 (2.a série). — 1 — Nos termos da alínea b)
do n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro,
faz-se público que a lista de candidatos admitidos no concurso para
preenchimento do cargo de chefe de divisão de Programação Finan-
ceira, aberto através de aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 131, de 6 de Junho de 1998, se encontra afixada, para
efeitos de consulta, no átrio da Secção de Pessoal (2.o piso) da Direc-
ção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano,
sita no Campo Grande, 50, em Lisboa.

2 — Conforme preceitua o n.o 4 do artigo 8.o do Decreto-Lei
n.o 231/97, de 3 de Setembro, os candidatos admitidos serão opor-
tunamente informados, por ofício registado com aviso de recepção,
do local, do dia e da hora da realização da entrevista profissional
de selecção.

22 de Julho de 1998. — O Presidente do Júri, Luís Armando Marques
Mendes Barata.

Declaração n.o 248/98 (2.a série). — Torna-se público que esta
Direcção-Geral registou com o n.o 04.02.08.00/OA-98.P.D., em 15
de Junho de 1998, o Plano Director Municipal de Ferreira do Alentejo,
ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 62/98, publi-
cada no Diário da República, 1.a série-B, n.o 114, de 18 de Maio
de 1998, e rectificada pela Declaração de Rectificação n.o 10-L/98,
publicada no Diário da República, 1.a série-B, n.o 125 (suplemento),
de 30 de Maio de 1998.

23 de Julho de 1998. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral,
Luís Mendes Barata.

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Aviso n.o 12 560/98 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 231/97, de 3 de Setembro, faz-se público
que, autorizado por despacho do Secretário de Estado dos Transportes
de 9 de Junho de 1998, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,
concurso para preenchimento do cargo de director de serviços de
Administração e Organização do quadro do pessoal dirigente da Direc-
ção-Geral de Transportes Terrestres (DGTT).

1 — Área de actuação:

a) Assegurar o apoio administrativo, logístico e de organização
da DGTT;

b) Promover a realização e o acompanhamento dos planos, pro-
gramas e relatório de actividade da DGTT;

c) Realizar ou promover estudos de racionalização do funcio-
namento dos serviços, métodos de trabalho, circuitos de docu-
mentos, impressos e arquivos;

d) Organizar os planos de formação profissional do pessoal.

2 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplicam-se o
Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto, o Decreto-Lei
n.o 323/89, de 26 de Setembro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.o 13/97, de 23 de Maio, o Decreto-Lei n.o 231/97, de 3 de
Setembro, e o Código do Procedimento Administrativo.

3 — Requisitos legais — podem concorrer os funcionários que até
ao termo do prazo fixado para a apresentação de candidaturas reúnam
cumulativamente os requisitos definidos no n.o 1 do artigo 4.o do
Decreto-Lei n.o 323/89, de 26 de Setembro, com a nova redacção
que lhe foi dada pelo artigo 1.o da Lei n.o 13/97, de 23 de Maio,
e ainda os funcionários que se encontrem numa das situações previstas
nos n.os 2, 3 e 4 do mesmo artigo e diploma.

4 — Composição do júri, de acordo com o sorteio realizado em
1 de Julho de 1998, nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 231/97,
de 3 de Setembro:

Presidente — Dr. Eduardo Guedes Lopes do Pombal, subdirec-
tor-geral da DGTT.

1.o vogal efectivo — Dr.a Maria Manuela Valente Cruz Santos
Graça, subdirectora-geral da DGTT.

2.o vogal efectivo — Dr. José Pereira, presidente da OSMOP.
1.o vogal suplente — Dr.a Maria Joana Candeias Araújo, secre-

tária-geral-adjunta do MEPAT.
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2.o vogal suplente — Engenheiro Acácio António Seabra Bap-
tista, director de serviços do IGAPHE.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelo 1.o vogal efectivo.

5 — Métodos de selecção — avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção, tendo em conta os factores previstos, respec-
tivamente, nos artigos 11.o e 12.o do Decreto-Lei n.o 231/97, de 3
de Setembro.

Os critérios, bem como o sistema de classificação final, incluindo
a respectiva fórmula classificativa, constarão de acta das reuniões do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

6 — Prazo de validade — o concurso visa o preenchimento do cargo
de director de serviços de Administração e Organização e terá a vali-
dade de um ano contado da data de publicitação da lista de clas-
sificação final.

7 — Remuneração, local e condições de trabalho:
7.1 — A remuneração do cargo é a resultante da aplicação da per-

centagem fixada no Decreto-Lei n.o 383-A/87, de 23 de Dezembro,
dos n.os 2 a 5 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de
Outubro, e do n.o 2.o da Portaria n.o 29-A/98, de 16 de Janeiro.

7.2 — Local de trabalho — DGTT, em Lisboa.
7.3 — As condições de trabalho e os benefícios sociais são os gene-

ricamente vigentes para os funcionários da administração central.
8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento

dirigido ao director-geral de Transportes Terrestres, Avenida das For-
ças Armadas, 40, 1699 Lisboa Codex, podendo ser entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas.

8.2 — Dos requerimentos deverão constar:

Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal e telefone);

Habilitações académicas;
Situação profissional (serviço a que pertence, natureza do vínculo,

categoria que detém, bem como antiguidade na actual cate-
goria, na carreira e na função pública);

Indicação do cargo e concurso a que a candidatura diz respeito;
Declaração de que possui os requisitos legais de admissão.

8.3 — Os requerimentos deverão ser acompanhados de curriculum
vitae detalhado, datado e assinado, do qual devem constar, entre
outros, a formação académica e a experiência profissional geral e
específica, bem como a formação profissional, com indicação da dura-
ção das acções frequentadas.

8.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a cada candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

9 — A publicitação da lista de candidatos será feita de acordo com
o que dispõe o n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de
30 de Dezembro.

10 — A convocatória dos candidatos admitidos para realização dos
métodos de selecção será feita pelo júri através de ofício registado.

11 — A publicitação da lista de classificação final será feita por
afixação na DGTT e remetida, por ofício registado, aos candidatos
externos a este serviço.

15 de Julho de 1998. — O Director-Geral, Jorge Jacob.

Aviso n.o 12 561/98 (2.a série). — Concurso interno geral de
ingresso de terceiro-oficial da carreira de oficial administrativo. — Nos
termos do disposto no artigo 33.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30
de Dezembro, torna-se público que a lista de classificação final, devi-
damente homologada por despacho de 14 de Julho de 1998 do direc-
tor-geral de Transportes Terrestres, do concurso acima referenciado,
se encontra afixada para consulta na sede da Direcção-Geral de Trans-
portes Terrestres, Avenida das Forças Armadas, 40, 1600 Lisboa, e
na Delegação de Transportes do Sul, Rua de Aboim Ascensão, 14,
em Faro.

Da referida homologação cabe recurso, a interpor para o Ministro
do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território,
no prazo de oito dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso.

15 de Julho de 1998. — A Presidente do Júri, Matilde Alice Silva.

Aviso n.o 12 562/98 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 231/97, de 3 de Setembro, faz-se público
que, autorizado por despacho do Secretário de Estado dos Transportes
de 29 de Maio de 1998, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,
concurso para preenchimento do cargo de chefe da Divisão de Infra-

-Estruturas da Direcção de Serviços de Informática, do quadro do
pessoal dirigente da Direcção-Geral de Transportes Terrestres
(DGTT).

1 — Área de actuação:

a) Garantir o funcionamento e administrar as infra-estruturas
do sistema informático e telemático;

b) Garantir os aspectos de segurança do sistema;
c) Procurar a arquitectura mais correcta para o sistema infor-

mático e de comunicações, de acordo com as necessidades;
d) Prestar apoio às unidades orgânicas, na utilização das infra-

-estruturas informáticas e telemáticas.

2 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplica-se o Decre-
to-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto, o Decreto-Lei n.o 323/89,
de 26 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 13/97,
de 23 de Maio, o Decreto-Lei n.o 231/97, de 3 de Setembro, e o
Código do Procedimento Administrativo.

3 — Requisitos legais — podem concorrer os funcionários do grupo
de pessoal de informática que até ao termo do prazo fixado para
a apresentação de candidaturas reúnam cumulativamente os requisitos
definidos no n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 323/89, de 26
de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.o
da Lei n.o 13/97, de 23 de Maio, e ainda os funcionários que se
encontrem numa das situações previstas nos n.os 2, 3 e 4 do mesmo
artigo e diploma.

4 — Composição do júri, de acordo com o sorteio realizado em
25 de Junho de 1998, nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 231/97, de 3 de Setembro:

Presidente — Dr.a Maria Manuela Valente Cruz Santos Graça,
subdirectora-geral de Transportes Terrestres.

Vogais efectivos:

Dr. Manuel da Conceição Dias, director de Serviços de
Informática, da Junta Autónoma de Estradas.

Dr. Jaime Lima Mascarenhas, director de Serviços de Supor-
tes Lógicos, do Instituto de Informática.

Vogais suplentes:

Dr. José Pereira, presidente da Obra Social do MEPAT.
Dr. Jorge Manuel Sousa da Silva Ângelo, director de serviços

do Gabinete de Planeamento e Programação, da Junta
Autónoma de Estradas.

A presidente do júri será substituída, nas suas faltas e impedimentos,
pelo 1.o vogal efectivo.

5 — Métodos de selecção — avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção, tendo em conta os factores previstos, respec-
tivamente, nos artigos 11.o e 12.o do Decreto-Lei n.o 231/97, de 3
de Setembro.

Os critérios, bem como o sistema de classificação final, incluindo
a respectiva fórmula classificativa, constarão de acta das reuniões do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

6 — Prazo de validade — o concurso visa o preenchimento do cargo
de chefe da Divisão de Infra-Estruturas da Direcção de Serviços de
Informática e terá a validade de um ano contado da data de publi-
citação da lista de classificação final.

7 — Remuneração, local e condições de trabalho:
7.1 — A remuneração do cargo é a resultante da aplicação da per-

centagem fixada no Decreto-Lei n.o 383-A/87, de 23 de Dezembro,
dos n.os 2 a 5 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de
Outubro, e do n.o 2.o da Portaria n.o 29-A/98, de 16 de Janeiro.

7.2 — Local de trabalho — Direcção-Geral de Transportes Terres-
tres, em Lisboa.

7.3 — As condições de trabalho e os benefícios sociais são os gene-
ricamente vigentes para os funcionários da administração central.

8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento

dirigido ao director-geral de Transportes Terrestres, Avenida das For-
ças Armadas, 40, 1699 Lisboa Codex, podendo ser entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas.

8.2 — Dos requerimentos deverão constar:

Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal e telefone);

Habilitações académicas;
Situação profissional (serviço a que pertence, natureza do vínculo,

categoria que detém, bem como a antiguidade na actual cate-
goria, na carreira e na função pública);

Indicação do cargo e concurso a que a candidatura diz respeito;
Declaração de que possui os requisitos legais de admissão.
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8.3 — Os requerimentos deverão ser acompanhados de curriculum
vitae detalhado, datado e assinado, do qual devem constar, entre
outras, a formação académica e a experiência profissional geral e
específica, bem como a formação profissional, com indicação da dura-
ção das acções frequentadas.

8.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a cada candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

9 — A publicitação da lista de candidatos será feita de acordo com
o que dispõe o n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de
30 de Dezembro.

10 — A convocatória dos candidatos admitidos para realização dos
métodos de selecção será feita pelo júri através de ofício registado.

11 — A publicitação da lista de classificação final será feita por
afixação na Direcção-Geral de Transportes Terrestres e remetida,
por ofício registado, aos candidatos externos a este serviço.

17 de Julho de 1998. — O Director-Geral, Jorge Jacob.

Aviso n.o 12 563/98 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 231/97, de 3 de Setembro, faz-se público
que, autorizado por despacho do Secretário de Estado dos Transportes
de 29 de Maio de 1998, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,
concurso para preenchimento do cargo de chefe da Divisão de Apli-
cações da Direcção de Serviços de Informática, do quadro do pessoal
dirigente da Direcção-Geral de Transportes Terrestres (DGTT).

1 — Área de actuação:

a) Garantir a disponibilidade, coerência e qualidade dos dados
necessários ao sistema de informação;

b) Administrar as bases de dados, ferramentas e aplicações
informáticas;

c) Prestar apoio às unidades orgânicas, na exploração dos dados,
produtos aplicacionais e aplicações existentes;

d) Executar ou promover a execução de projectos de desen-
volvimento de aplicações;

e) Promover as acções de formação necessárias, junto dos
utilizadores.

2 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplica-se o Decre-
to-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto, o Decreto-Lei n.o 323/89,
de 26 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 13/97,
de 23 de Maio, o Decreto-Lei n.o 231/97, de 3 de Setembro, e o
Código do Procedimento Administrativo.

3 — Requisitos legais — podem concorrer os funcionários do grupo
de pessoal de informática que até ao termo do prazo fixado para
a apresentação de candidaturas reúnam cumulativamente os requisitos
definidos no n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 323/89, de 26
de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.o
da Lei n.o 13/97, de 23 de Maio, e ainda os funcionários que se
encontrem numa das situações previstas nos n.os 2, 3 e 4 do mesmo
artigo e diploma.

4 — Composição do júri, de acordo com o sorteio realizado em
25 de Junho de 1998, nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 231/97, de 3 de Setembro:

Presidente — Dr. Eduardo Guedes Lopes do Pombal, subdirec-
tor-geral de Transportes Terrestres.

Vogais efectivos:

Engenheiro Fernando Alberto de Macedo Ferreira da
Cunha, subdirector-geral de Transportes Terrestres.

Dr. Manuel António Cardoso Lopes Rocha, director de ser-
viços do Gabinete de Contencioso da Junta Autónoma
de Estradas.

Vogais suplentes:

Engenheiro José Manuel Vieira Paisana, chefe da Divisão
de Infra-Estruturas de Transportes, da Direcção-Geral
de Transportes Terrestres.

Dr.a Maria Joana Maçaroco Candeias Moreira de Araújo,
secretária-geral-adjunta do MEPAT.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelo 1.o vogal efectivo.

5 — Métodos de selecção — avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção, tendo em conta os factores previstos, respec-
tivamente, nos artigos 11.o e 12.o do Decreto-Lei n.o 231/97, de 3
de Setembro.

Os critérios, bem como o sistema de classificação final, incluindo
a respectiva fórmula classificativa, constarão de acta das reuniões do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

6 — Prazo de validade — o concurso visa o preenchimento do cargo
de chefe da Divisão de Aplicações da Direcção de Serviços de Infor-
mática e terá a validade de um ano contado da data de publicitação
da lista de classificação final.

7 — Remuneração, local e condições de trabalho:
7.1 — A remuneração do cargo é a resultante da aplicação da per-

centagem fixada no Decreto-Lei n.o 383-A/87, de 23 de Dezembro,
dos n.os 2 a 5 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de
Outubro, e do n.o 2.o da Portaria n.o 29-A/98, de 16 de Janeiro.

7.2 — Local de trabalho — Direcção-Geral de Transportes Terres-
tres, em Lisboa.

7.3 — As condições de trabalho e os benefícios sociais são os gene-
ricamente vigentes para os funcionários da administração central.

8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento

dirigido ao director-geral de Transportes Terrestres, Avenida das For-
ças Armadas, 40, 1699 Lisboa Codex, podendo ser entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas.

8.2 — Dos requerimentos deverão constar:

Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal e telefone);

Habilitações académicas;
Situação profissional (serviço a que pertence, natureza do vínculo,

categoria que detém, bem como a antiguidade na actual cate-
goria, na carreira e na função pública);

Indicação do cargo e concurso a que a candidatura diz respeito;
Declaração de que possui os requisitos legais de admissão.

8.3 — Os requerimentos deverão ser acompanhados de curriculum
vitae detalhado, datado e assinado, do qual devem constar, entre
outras, a formação académica e a experiência profissional geral e
específica, bem como a formação profissional, com indicação da dura-
ção das acções frequentadas.

8.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a cada candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

9 — A publicitação da lista de candidatos será feita de acordo com
o que dispõe o n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de
30 de Dezembro.

10 — A convocatória dos candidatos admitidos para realização dos
métodos de selecção será feita pelo júri através de ofício registado.

11 — A publicitação da lista de classificação final será feita por
afixação na Direcção-Geral de Transportes Terrestres e remetida,
por ofício registado, aos candidatos externos a este serviço.

17 de Julho de 1998. — O Director-Geral, Jorge Jacob.

Despacho n.o 13 540/98 (2.a série). — No uso da autorização
que me é concedida pelo n.o 2 do despacho n.o 9012/98 (2.a série),
de 5 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 123,
de 28 de Maio de 1998, subdelego:

1 — No director de serviços de Transportes Rodoviários de Pas-
sageiros, licenciado José Manuel dos Santos Pedro, as competências
para:

a) Concessão de licenças, alvarás, autorizações e aposição de
vistos;

b) Cancelamento de licenças e autorizações, desde que requerido
pelos próprios;

c) Reconhecimento da capacidade profissional, bem como o
reconhecimento de outros profissionais na área dos trans-
portes terrestres.

2 — Nos directores de serviços da Delegação de Transportes do
Norte, engenheiro António José Pereira Machado, da Delegação de
Transportes do Centro, licenciado Manuel Rosário Coutinho, da Dele-
gação de Transportes de Lisboa, engenheiro Germano Farias Martins,
e nos chefes de divisão da Delegação de Transportes de Lisboa, enge-
nheiro José Guilherme Ribeiro Graça, e da Delegação de Transportes
do Sul, licenciada Maria Odete Mendes Monteiro Ferreira e licenciado
Joaquim Manuel Sezões Rodrigues, no âmbito das matérias da área
de transportes de passageiros e do aluguer de veículos automóveis
ligeiros de passageiros sem condutor, as competências para:

a) Concessão de licenças, alvarás, autorizações e aposição de
vistos;

b) Cancelamento de licenças e autorizações, desde que requerido
pelos próprios.

3 — Ficam os directores de serviços referidos nos n.os 1 e 2 do
presente despacho autorizados a subdelegar as competências neles
subdelegadas.
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4 — O presente despacho, ao abrigo do n.o 4 do despacho SET
n.o 11 726/97, de 4 de Setembro, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 274, de 26 de Novembro de 1997, produz efeitos desde
a entrada em vigor do despacho n.o 486/97 (2.a série), de 5 de Maio,
do Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração
do Território, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 113,
de 16 de Maio de 1997, ficando por este modo ratificados todos os
actos praticados pelos dirigentes acima referidos no âmbito das com-
petências ora subdelegadas.

15 de Julho de 1998. — O Subdirector-Geral, Fernando Ferreira
da Cunha.

Despacho n.o 13 541/98 (2.a série). — No uso da autorização
prevista no n.o 2 do despacho n.o 9012/98 (2.a série), de 5 de Fevereiro,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 123, de 28 de Maio
de 1998:

1 — Subdelego no director de serviços de Transportes Rodoviários
de Mercadorias, engenheiro José Alberto Ferreira Franco, as com-
petências para:

a) Reconhecer capacidade profissional, licenciar empresas e con-
ceder autorizações nas áreas do transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem, do aluguer sem condutor de
mercadorias e da actividade transitária;

b) Inscrever técnicos de segurança, certificar meios de transporte
especializados, registar fichas de segurança e conceder auto-
rizações nas áreas dos transportes de mercadorias perigosas
e de produtos alimentares perecíveis.

2 — Subdelego nos directores de serviços das delegações de trans-
portes, engenheiro António José Pereira Machado, licenciado Manuel
do Rosário Coutinho e engenheiro Germano Farias Martins, e nos
chefe de divisão engenheiro José Guilherme Ribeiro Graça, licenciada
Maria Odete Mendes Monteiro Ferreira e licenciado Joaquim Manuel
Sezões Rodrigues, nas áreas do transporte rodoviário de mercadorias
por conta de outrem e do aluguer sem condutor de mercadorias,
as competências para:

a) Conceder licenças e autorizações relativas a veículos;
b) Proceder ao respectivo cancelamento, quando requerido pelos

seus titulares.

3 — Ficam os directores de serviços referidos nos n.os 1 e 2 do
presente despacho autorizados a subdelegar, nos respectivos chefes
de divisão, as competências ora subdelegadas.

4 — O presente despacho, ao abrigo do n.o 4 do despacho SET
n.o 11 726/97, de 4 de Setembro, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 274, de 26 de Novembro de 1997, produz efeitos desde
a entrada em vigor do despacho n.o 486/97 (2.a série), de 5 de Maio,
do Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração
do Território, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 113,
de 16 de Maio de 1997, ficando por este modo ratificados todos os
actos praticados pelos dirigentes acima referidos no âmbito das com-
petências ora subdelegadas.

15 de Julho de 1998. — A Subdirectora-Geral, Manuela Graça.

Inspecção-Geral da Administração do Território

Aviso n.o 12 564/98 (2.a série). — Nos termos da alínea b) do
n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro,
faz-se público que a lista de classificação final dos candidatos ao con-
curso interno geral de ingresso para preenchimento de um lugar de
motorista de ligeiros do quadro privativo da Inspecção-Geral da Admi-
nistração do Território, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 66, de 19 de Março de 1998, e homologada por
despacho de 15 de Julho de 1998 do inspector-geral da Administração
do Território, vai ser afixada na mesma data da publicação do presente
aviso no Diário da República, para consulta, na Inspecção-Geral da
Administração do Território, sita na Rua de Filipe Folque, 44, 1.o,
em Lisboa, durante os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, sendo também enviada
por fotocópia e mediante ofício registado, a partir da data acima
mencionada, a todos os concorrentes.

15 de Julho de 1998. — A Presidente do Júri, Fernanda Aldina
Mestre Sousa.

Rectificação n.o 1634/98. — Por ter sido publicado com inexac-
tidão no Diário da República, 2.a série, n.o 165, de 20 de Julho de
1998, a p. 10 079, rectifica-se que onde se lê «Eisa Maria de Carvalho
Abrantes» deve ler-se «Elsa Maria de Carvalho Abrantes».

20 de Julho de 1998. — O Inspector-Geral, Raul Melo Santos.

Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Despacho (extracto) n.o 13 542/98 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 17 de Abril de 1998:

João Miguel Inês Nunes, Alexandre Miguel da Costa Santos, Nuno
Miguel Pinto Marques Silvestre, Rui Manuel Magro Monteiro,
Ricardo Jorge Martinho Oliveira, Ana Paula Henriques de Melo,
Rui Miguel Ribeiro Coelho, Bruno Filipe Ribeiro Lopes Gabriel,
Nuno Miguel Gouveia Garcia, Bruno Bessa Nobre, José Luís Tei-
xeira Dias Louro, Ana Cristina Teixeira Dias Louro, Cristina Maria
Costa Pereira Sousa e Luís Miguel Marques Escaleira Pinto, téc-
nicos-adjuntos estagiários, em regime de contrato administrativo
de provimento, da carreira de técnico-adjunto experimenta-
dor — nomeados definitivamente, precedendo concurso, técnicos-
-adjuntos de 2.a classe da carreira de técnico-adjunto experimen-
tador, escalão 1, índice 190, com efeitos a partir da data do despacho,
por urgente conveniência de serviço, considerando-se rescindidos
os contratos administrativos de provimento a partir da mesma data.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Julho de 1998. — O Director, E. R. de Arantes e Oliveira.

Despacho (extracto) n.o 13 543/98 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 8 de Julho de 1998:

Doutor José António Gomes Ferreira Menaia, investigador auxiliar
de nomeação definitiva do quadro de pessoal do Instituto Nacional
de Engenharia e Tecnologia Industrial — nomeado provisoria-
mente, precedendo concurso, investigador principal, escalão 2,
índice 230, com efeitos a partir de 20 de Julho de 1998, por urgente
conveniência de serviço. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

20 de Julho de 1998. — O Director, E. R. de Arantes e Oliveira.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direcção-Geral dos Registos e do Notariado

Despacho n.o 13 544/98 (2.a série). — Por despacho do direc-
tor-geral de 10 de Julho de 1998:

Adalberto da Silva Coelho e Ana Isabel Rodrigues Cabrita — con-
tratados em regime de contrato de trabalho a termo certo, por
três meses, automaticamente renovável até ao limite de um ano,
para exercer funções no 2.o Cartório Notaria do Barreiro, com
direito a remuneração mensal correspondente a 100 000$ acrescida
do subsídio de alimentação. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

14 de Julho de 1998. — A Notária, Luísa Maria Martinho de Almeida
Antunes de Sousa.

Despacho n.o 13 545/98 (2.a série). — Por despacho do direc-
tor-geral de 10 de Julho de 1998:

Margarida Maria Caetano Coelho e Isabel Maria Coutinho Gomes
Pereira — contratadas em regime de contrato de trabalho a termo
certo, por três meses, automaticamente renovável até ao limite de
um ano, para exercer funções na Conservatória do Registo Predial
de Matosinhos, com direito a remuneração mensal correspondente
a 100 000$ acrescida do subsídio de alimentação.

15 de Julho de 1998. — O Conservador, António Augusto Marques.

Despacho n.o 13 546/98 (2.a série). — Por despacho do direc-
tor-geral de 9 de Julho de 1998:

Adelaide Maria da Costa Ferreira e Armanda Cristina da Costa Amo-
rim — contratadas em regime de contrato de trabalho a termo certo,
automaticamente renovável até ao limite de um ano, para exercerem
funções na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde, com
direito a remuneração mensal correspondente a 100 000$, acrescida
do subsídio de alimentação. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

21 de Julho de 1998. — A Conservadora Interina, Maria José Maga-
lhães da Silva.
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Direcção-Geral dos Serviços Judiciários

Aviso n.o 12 565/98 (2.a série). — Para os devidos efeitos, faz-se
público que o único candidato ao concurso interno geral para pro-
vimento de uma vaga de oficial porteiro do quadro de pessoal do
Tribunal de Círculo e de Comarca de Torres Vedras, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 25, de 30 de Janeiro
de 1998, referência 1DC/98, faltou à prova de entrevista, encontran-
do-se aquele concurso concluído por ter ficado deserto.

29 de Junho de 1998. — A Presidente do Júri, Maria Margarida
Vale.

Aviso n.o 12 566/98 (2.a série). — Lista de classificação. — Após
despacho de homologação de 1 de Julho de 1998 do subdirector-geral
dos Serviços Judiciários, em cumprimento do disposto no artigo 33.o
do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, e cumpridas que
foram as formalidades previstas no Código do Procedimento Admi-
nistrativo no âmbito da audiência dos interessados, faz-se público
que, a partir da data da publicação do presente aviso, se encontra
afixada, para consulta, na delegação da Direcção-Geral dos Serviços
Judiciários, Rua de João das Regras, 222, 5.o, 4000 Porto, a lista
de classificação final dos candidatos ao concurso interno geral de
ingresso para provimento de um lugar de operador de reprografia
no quadro de pessoal da Secretaria-Geral dos Juízos de Competência
Cível e Criminal do Funchal (referência 38DP/97), aberto por aviso
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 268, de 19 de Novembro
de 1997.

29 de Junho de 1998. — A Chefe de Delegação, Maria Teresa Car-
neiro Pacheco de Andrade.

Aviso n.o 12 567/98 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto
no artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na
redacção do Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto, faz-se público
que, por meu despacho desta data, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso interno geral de acesso (referên-
cia 28/98) para provimento de um lugar, destinado a constituir reserva
de recrutamento, de técnico superior principal da carreira técnica
superior, área jurídica, do quadro de pessoal do Supremo Tribunal
Administrativo, aprovado pela Portaria n.o 1177/93, de 10 de Novem-
bro.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido pelo prazo de um
ano.

3 — Conteúdo funcional genérico do lugar a prover — compete ao
técnico superior principal prestar assessoria técnica, conceber, adaptar
e ou aplicar métodos e processos técnico-científicos na elaboração
de estudos e na concepção ou desenvolvimento de projectos, emitindo
pareceres e participando em reuniões, comissões e grupos de trabalho,
tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre medidas
de política e gestão na área das atribuições do Supremo Tribunal
Administrativo.

4 — Remuneração mensal e estatuto — remuneração mensal pre-
vista na tabela anexa ao Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro.
As regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcionários
da Administração Pública.

5 — Local de trabalho — Lisboa, no Supremo Tribunal Admi-
nistrativo.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso — podem
ser opositores ao concurso os funcionários que até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas reúnam cumulativamente os
seguintes requisitos:

6.1 — Requisitos gerais — os referidos no artigo 22.o do Decre-
to-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei
n.o 215/95, de 22 de Agosto.

6.2 — Requisitos especiais:

a) Sejam técnicos de 1.a classe, que reúnam os requisitos pre-
vistos no artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de
Dezembro, na redacção do referido Decreto-Lei n.o 215/95,
de 22 de Agosto, nomeadamente que possuam três anos de
serviço na respectiva categoria classificados, no mínimo, de
Bom e que se encontrem nas condições previstas na alínea d)
do n.o 1 do mesmo artigo;

b) Sejam detentores da licenciatura em Direito.

7 — Método de selecção — o método de selecção a utilizar será
o de avaliação curricular, eventualmente complementada com entre-
vista profissional de selecção.

7.1 — A classificação final dos candidatos resultará da média arit-
mética ponderada das classificações obtidas em cada um dos métodos
de selecção, numa escala de 0 a 20 valores, com aproximação às
centésimas.

7.2 — Em caso de igualdade de classificação, aplicar-se-ão os cri-
térios a que se reporta o n.o 6 do artigo 32.o do Decreto-Lei n.o 498/88,
de 30 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.o 215/95, de 22
de Agosto.

7.3 — A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos e serão considerados os seguintes factores:

a) Habilitação académica de base, onde se ponderará a titu-
laridade de um grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida;

b) Formação profissional, em que se ponderarão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
as áreas funcionais do lugar posto a concurso;

c) Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o concurso
é aberto, devendo ser avaliada, designadamente, pela sua
natureza e duração;

d) Média de classificação de serviço obtida nos últimos três anos,
ponderada através da sua expressão quantitativa;

e) Funções especiais, onde se ponderarão desempenhos com
especial relevância ou de grande responsabilidade na área
de actividade para que o concurso é aberto, tais como estudos,
projectos, missões ou desempenhos de particular responsa-
bilidade ou mais notórios;

f) Documentos, autênticos ou autenticados, comprovativos da
formação profissional.

7.4 — A entrevista profissional de selecção tem como finalidade
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as capacidades e aptidões do candidato por comparação com o perfil
de exigências para a função a que se candidata.

Serão tidos em conta os seguintes aspectos:

1) Capacidade de expressão e fluência verbais;
2) Conhecimentos profissionais;
3) Participação na discussão de problemas;
4) Sentido crítico;
5) Motivações e interesses.

8 — Legislação aplicável:

a) Decreto-Lei n.o 265/88, de 28 de Julho;
b) Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho;
c) Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na redacção do

Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto;
d) Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro;
e) Decreto-Lei n.o 374/84, de 29 de Novembro, na redacção do

Decreto-Lei n.o 114/97, de 10 de Maio.

9 — Apresentação de candidaturas:
9.1 — Prazo — o referido no n.o 1 do presente aviso.
9.2 — Formalização das candidaturas — nos termos do artigo 1.o

do Decreto-Lei n.o 112/90, de 4 de Abril, as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, redigido em papel de for-
mato A4 ou papel contínuo, conforme a seguir se indica:

Instruções para o preenchimento do requerimento

Deve escrever sempre no início de cada uma das linhas as palavras
que antecedem as diversas situações.

Exemplo:
Nome: Jacinto M. . .
Nacionalidade: portuguesa.

Minuta do requerimento

Ex.mo Sr. Director-Geral dos Serviços Judiciários:

Nome: . . .
Data de nascimento: . . .
Nacionalidade: . . .
Habilitações literárias: . . .
Morada e código postal: . . .
Telefone: . . .
Organismo onde presta serviço: . . .
Categoria: . . .
Tempo de serviço:

Na categoria: . . .
Na carreira: . . .
Na função pública: . . .

Classificação de serviço: . . .
requer a V. Ex.a se digne admiti-lo ao seguinte concurso: . . .

Referência: . . .
Categoria: . . .
Organismo: . . .

Pede deferimento.

(Data e assinatura.)
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11 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de con-
tribuinte fiscal;

b) Três exemplares do currículo profissional detalhado, devida-
mente assinado;

c) Certificado, autêntico ou autenticado, das habilitações lite-
rárias;

d) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato pertence,
devidamente autenticada e actualizada, da qual constem, de
maneira inequívoca, a natureza do vínculo e a antiguidade
na categoria, na carreira e na função pública, bem como as
classificações de serviço obtidas nos anos relevantes para efei-
tos de concurso;

e) Declaração autenticada do serviço ou organismo onde exerce
funções, especificando o conjunto de tarefas e responsabi-
lidades cometidas ao candidato, bem como o período a que
as mesmas se reportam, para avaliar da identidade do con-
teúdo funcional, previsto na alínea d) do n.o 1 do artigo 23.o
do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na redacção
do Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto;

f) Documentos, autênticos ou autenticados, comprovativos da
situação profissional.

11.1 — Os candidatos cujos processos individuais se encontrem
arquivados na Direcção-Geral dos Serviços Judiciários ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas c), d)
e f), desde que tais elementos constem dos respectivos processos indi-
viduais, e seja declarada pelos candidatos, sob compromisso de honra,
a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um
dos requisitos e façam referência expressa a essa existência no reque-
rimento de admissão a concurso.

11.2 — Nos termos do n.o 1 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 498/88,
de 30 de Dezembro, são excluídos os candidatos que não entregarem
juntamente com o requerimento todos os documentos solicitados,
salvo o previsto no n.o 11.1.

12 — Envio de candidaturas e afixação das listas:
12.1 — Os requerimentos de admissão ao concurso e demais docu-

mentação deverão ser entregues pessoalmente ou remetidos pelo cor-
reio, com aviso de recepção, na ou para a Direcção-Geral dos Serviços
Judiciários, Avenida de 5 de Outubro, 125, 1050 Lisboa.

12.2 — As listas de candidatos e de classificação, bem como outras
comunicações que o júri entenda dever fazer, serão afixadas, para
consulta, na morada referida no n.o 12.1.

13 — Composição do júri — o júri tem a seguinte composição:

Presidente — Licenciado Luís Fernando Borges Freitas, chefe
de divisão da Direcção-Geral dos Serviços Judiciários.

Vogais efectivos:

Licenciada Aida Maria Antunes Martins Gonçalves, adjunta
do gabinete de apoio ao Presidente do Supremo Tribunal
Administrativo, que substituirá o presidente nas suas
ausências e impedimentos.

Licenciada Maria Teresa de Sousa Coutinho Lima Torres
Martins, técnica superior principal dos serviços de apoio
do Supremo Tribunal Administrativo.

Vogais suplentes:

Licenciada Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão,
técnica superior principal da Direcção-Geral dos Serviços
Judiciários.

Licenciada Maria Cristina de Almeida Mendes, técnica
superior principal da Direcção-Geral dos Serviços Judi-
ciários.

10 de Julho de 1998. — O Subdirector-Geral, em substituição do
Director-Geral, Domingos António Simões Baptista.

Aviso n.o 12 568/98 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto
no artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na
redacção do Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto, faz-se público
que, por meu despacho desta data, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso interno geral de acesso (referên-
cia 26/98) para a categoria de assessor da carreira técnica superior,
área jurídica, com vista ao provimento de duas vagas do quadro de
pessoal do Supremo Tribunal Administrativo, aprovado pela Portaria
n.o 1177/93, de 10 de Novembro.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido exclusivamente para
o provimento das duas vagas referidas, esgotando-se com o seu
preenchimento.

3 — Conteúdo funcional genérico do lugar a prover — funções con-
sultivas de natureza científico-técnica, exigindo um elevado grau de
qualificação, responsabilidade, iniciativa e autonomia, assim como um
domínio total da área de especialização e uma visão glogal no âmbito
das suas competências, nos termos da caracterização genérica prevista
no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho. Compete
ao assessor prestar assessoria técnica na área de direito administrativo,
elaborando pareceres e projectos jurídicos, participando em trabalhos
que exijam uma visão global da justiça administrativa na esfera das
atribuições do Supremo Tribunal Administrativo, designadamente nos
termos do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 374/84, de 29 de Novembro,
como a coadjuvação de magistrados da jurisdição administrativa, o
estudo dos processos judiciais pendentes, a análise das respectivas
decisões e sua difusão.

4 — Remuneração mensal e estatuto — remuneração mensal pre-
vista na tabela anexa ao Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro.
As regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcionários
da Administração Pública.

5 — Local de trabalho — Lisboa, no Supremo Tribunal Admi-
nistrativo.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso — podem
ser opositores ao concurso os funcionários que até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas reúnam cumulativamente os
seguintes requisitos:

6.1 — Requisitos gerais — os referidos no artigo 22.o do Decre-
to-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei
n.o 215/95, de 22 de Agosto.

6.2 — Requisitos especiais:

a) Sejam técnicos superiores principais ou equiparados com, pelo
menos, três anos na respectiva categoria, classificados de
Muito bom ou cinco anos classificados no mínimo de Bom;

b) Sejam detentores da licenciatura em Direito;
c) Exerçam funções de conteúdo idêntico ao do lugar a prover

pelo período de tempo exigido nos termos da alínea a).

Considera-se haver identidade de conteúdo funcional quando as
responsabilidades e tarefas exercidas pelo candidato, fazendo apelo
legal a habilitações literárias idênticas, forem da mesma natureza das
dos cargos a prover, ainda que restringidas a uma de algumas das
respectivas áreas funcionais.

7 — Método de selecção — o método a utilizar consistirá na apre-
ciação e discussão pública do currículo profissional.

7.1 — Os candidatos ao concurso podem apresentar um trabalho
nos termos do n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 265/88, de 28
de Julho, o qual será devidamente valorizado para efeitos de clas-
sificação final, juntamente com o currículo profissional.

7.2 — A classificação final dos candidatos obter-se-á pelo somatório
das classificações obtidas na apreciação do currículo, discussão do
mesmo e trabalho apresentado, cada um de per si, com uma clas-
sificação máxima de 20 valeres, depois de aplicados os respectivos
coeficientes de ponderação.

Assim:

0,50×apreciação do currículo+0,35×discussão do currículo+
+0,15×trabalho

a) Na apreciação do currículo serão avaliados:

A habilitação académica;
A formação profissional;
A experiência e qualificação profissionais;
A classificação de serviço;

b) Na discussão do currículo serão avaliados:

O conteúdo da exposição;
A capacidade de síntese;
A estética da comunicação;
O interesse pela valorização e actualização profissionais;

c) No trabalho apresentado avaliar-se-á:

O interesse do tema;
O conteúdo;
A apresentação;
A originalidade.

8 — Legislação aplicável:

a) Decreto-Lei n.o 265/88, de 28 de Julho;
b) Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho;
c) Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na redacção do

Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto;
d) Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro;
e) Decreto-Lei n.o 374/84, de 29 de Novembro, na redacção do

Decreto-Lei n.o 114/97, de 10 de Maio.
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9 — Apresentação de candidaturas:
9.1 — Prazo — o referido no n.o 1 do presente aviso.
9.2 — Formalização das candidaturas — nos termos do artigo 1.o

do Decreto-Lei n.o 112/90, de 4 de Abril, as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, redigido em papel de for-
mato A4 ou papel contínuo, conforme a seguir se indica:

Instruções para o preenchimento do requerimento

Deve escrever sempre no início de cada uma das linhas as palavras
que antecedem as diversas situações.

Exemplo:
Nome: Jacinto M. . .
Nacionalidade: portuguesa.

Minuta do requerimento

Ex.mo Sr. Director-Geral dos Serviços Judiciários:

Nome: . . .
Data de nascimento: . . .
Nacionalidade: . . .
Habilitações literárias: . . .
Morada e código postal: . . .
Telefone: . . .
Organismo onde presta serviço: . . .
Categoria: . . .
Tempo de serviço:

Na categoria: . . .
Na carreira: . . .
Na função pública: . . .

Classificação de serviço: . . .
requer a V. Ex.a se digne admiti-lo ao seguinte concurso: . . .

Referência: . . .
Categoria: . . .
Organismo: . . .

Pede deferimento.

(Data e assinatura.)

11 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de con-
tribuinte fiscal;

b) Três exemplares do currículo profissional detalhado, devida-
mente assinado;

c) Certificado, autêntico ou autenticado, das habilitações lite-
rárias;

d) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato pertence,
devidamente autenticada e actualizada, da qual constem, de
maneira inequívoca, a natureza do vínculo e a antiguidade
na categoria, na carreira e na função pública, bem como as
classificações de serviço obtidas nos anos relevantes para efei-
tos de concurso;

e) Declaração autenticada do serviço ou organismo onde exerce
funções, especificando o conjunto de tarefas e responsabi-
lidades cometidas ao candidato, bem como o período a que
as mesmas se reportam, para avaliar da identidade do con-
teúdo funcional, previsto na alínea d) do n.o 1 do artigo 23.o
do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na redacção
do Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto;

f) Documentos, autênticos ou autenticados, comprovativos da
formação profissional.

11.1 — Os candidatos cujos processos individuais se encontrem
arquivados na Direcção-Geral dos Serviços Judiciários ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas c), d)
e f), desde que tais elementos constem dos respectivos processos indi-
viduais, e seja declarada pelos candidatos, sob compromisso de honra,
a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um
dos requisitos e façam referência expressa a essa existência no reque-
rimento de admissão a concurso.

11.2 — Nos termos do n.o 1 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 498/88,
de 30 de Dezembro, são excluídos os candidatos que não entregarem
juntamente com o requerimento todos os documentos solicitados,
salvo o previsto no n.o 11.1.

12 — Envio de candidaturas e afixação das listas:
12.1 — Os requerimentos de admissão ao concurso e demais docu-

mentação deverão ser entregues pessoalmente ou remetidos pelo cor-
reio, com aviso de recepção, na ou para a Direcção-Geral dos Serviços
Judiciários, Avenida de 5 de Outubro, 125, 1050 Lisboa.

12.2 — As listas de candidatos e de classificação, bem como outras
comunicações que o júri entenda dever fazer, serão afixadas, para
consulta, na morada referida no n.o 12.1.

13 — Composição do júri — o júri tem a seguinte composição:

Presidente — Licenciado Domingos António Simões Baptista,
subdirector-geral dos Serviços Judiciários.

Vogais efectivos:

Licenciado José Jorge dos Santos Brandão de Pires, director
de serviços da DGSJ, que substituirá o presidente nas
suas faltas ou impedimentos.

Licenciada Maria Luísa Castro Filipe dos Santos, assessora
principal da DGSJ.

Vogais suplentes:

Licenciado Luís Fernando Borges Freitas, chefe de divisão
da DGSJ.

Licenciada Maria Fernanda Borges Nobre Meneses, asses-
sora principal.

10 de Julho de 1998. — O Subdirector-Geral, em substituição do
Director-Geral, Domingos António Simões Baptista.

Aviso n.o 12 569/98 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto
no artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na
redacção do Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto, faz-se público
que, por meu despacho desta data, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso interno geral de acesso (referên-
cia 27/98) para a categoria de técnico superior principal da carreira
técnica superior, área jurídica, com vista ao provimento de uma vaga
do quadro de pessoal do Tribunal Central Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 114/97, de 12 de Maio.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido exclusivamente para
o provimento da vaga referida, esgotando-se com o seu preenchimento.

3 — Conteúdo funcional genérico do lugar a prover — compete ao
técnico superior principal prestar assessoria técnica, conceber, adaptar
e ou aplicar métodos e processos técnico-científicos na elaboração
de estudos e na concepção ou desenvolvimento de projectos, emitindo
pareceres e participando em reuniões, comissões e grupos de trabalho,
tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre medidas
de política e gestão na área das atribuições do Tribunal Central
Administrativo.

4 — Remuneração mensal e estatuto — remuneração mensal pre-
vista na tabela anexa ao Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro.
As regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcionários
da Administração Pública.

5 — Local de trabalho — Lisboa, no Tribunal Central Adminis-
trativo.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao con-
curso — podem ser opositores ao concurso os funcionários que até
ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas reúnam
cumulativamente os seguintes requisitos:

6.1 — Requisitos gerais — os referidos no artigo 22.o do Decre-
to-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei
n.o 215/95, de 22 de Agosto.

6.2 — Requisitos especiais:

a) Sejam técnicos superiores de 1.a classe, que reúnam os requi-
sitos previstos no artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de
30 de Dezembro, na redacção do referido Decreto-Lei
n.o 215/95, de 22 de Agosto, nomeadamente que possuam
três anos de serviço na respectiva categoria classificados, no
mínimo, de Bom e que se encontrem nas condições previstas
na alínea d) do n.o 1 do mesmo artigo;

b) Sejam detentores da licenciatura em Direito.

7 — Método de selecção — o método de selecção a utilizar será
o de avaliação curricular, eventualmente complementada com entre-
vista profissional de selecção.

7.1 — A classificação final dos candidatos resultará da média arit-
mética ponderada das classificações obtidas em cada um dos métodos
de selecção, numa escala de 0 a 20 valores, com aproximação às
centésimas.

7.2 — Em caso de igualdade de classificação, aplicar-se-ão os cri-
térios a que se reporta o n.o 6 do artigo 32.o do Decreto-Lei n.o 498/88,
de 30 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.o 215/95, de 22
de Agosto.

7.3 — A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos e serão considerados os seguintes factores:

a) Habilitação académica de base, onde se ponderará a titu-
laridade de um grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida;

b) Formação profissional, em que se ponderarão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
as áreas funcionais do lugar posto a concurso;
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c) Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o concurso
é aberto, devendo ser avaliada, designadamente, pela sua
natureza e duração;

d) Média de classificação de serviço obtida nos últimos três anos,
ponderada através da sua expressão quantitativa;

e) Funções especiais, onde se ponderarão desempenhos com
especial relevância ou de grande responsabilidade na área
de actividade para que o concurso é aberto, tais como estudos,
projectos, missões ou desempenhos de particular responsa-
bilidade ou mais notórios;

f) Documentos, autênticos ou autenticados, comprovativos da
formação profissional.

7.4 — A entrevista profissional de selecção tem como finalidade
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as capacidades e aptidões do candidato por comparação com o perfil
de exigências para a função a que se candidata.

Serão tidos em conta os seguintes aspectos:

1) Capacidade de expressão e fluência verbais;
2) Conhecimentos profissionais;
3) Participação na discussão de problemas;
4) Sentido crítico;
5) Motivações e interesses.

8 — Legislação aplicável:

a) Decreto-Lei n.o 265/88, de 28 de Julho;
b) Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho;
c) Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na redacção do

Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto;
d) Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro;
e) Decreto-Lei n.o 374/84, de 29 de Novembro, na redacção do

Decreto-Lei n.o 114/97, de 10 de Maio.

9 — Apresentação de candidaturas:
9.1 — Prazo — o referido no n.o 1 do presente aviso.
9.2 — Formalização das candidaturas — nos termos do artigo 1.o

do Decreto-Lei n.o 112/90, de 4 de Abril, as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, redigido em papel de for-
mato A4 ou papel contínuo, conforme a seguir se indica:

Instruções para o preenchimento do requerimento

Deve escrever sempre no início de cada uma das linhas as palavras
que antecedem as diversas situações.

Exemplo:
Nome: Jacinto M. . .
Nacionalidade: portuguesa.

Minuta do requerimento

Ex.mo Sr. Director-Geral dos Serviços Judiciários:

Nome: . . .
Data de nascimento: . . .
Nacionalidade: . . .
Habilitações literárias: . . .
Morada e código postal: . . .
Telefone: . . .
Organismo onde presta serviço: . . .
Categoria: . . .
Tempo de serviço:

Na categoria: . . .
Na carreira: . . .
Na função pública: . . .

Classificação de serviço: . . .
requer a V. Ex.a se digne admiti-lo ao seguinte concurso: . . .

Referência: . . .
Categoria: . . .
Organismo: . . .

Pede deferimento.

(Data e assinatura.)

11 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de con-
tribuinte fiscal;

b) Três exemplares do currículo profissional detalhado, devida-
mente assinado;

c) Certificado, autêntico ou autenticado, das habilitações lite-
rárias;

d) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato pertence,
devidamente autenticada e actualizada, da qual constem, de
maneira inequívoca, a natureza do vínculo e a antiguidade
na categoria, na carreira e na função pública, bem como as
classificações de serviço obtidas nos anos relevantes para efei-
tos de concurso;

e) Declaração autenticada do serviço ou organismo onde exerce
funções, especificando o conjunto de tarefas e responsabi-
lidades cometidas ao candidato, bem como o período a que
as mesmas se reportam, para avaliar da identidade do con-
teúdo funcional, previsto na alínea d) do n.o 1 do artigo 23.o
do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na redacção
do Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto;

f) Documentos, autênticos ou autenticados, comprovativos da
formação profissional.

11.1 — Os candidatos cujos processos individuais se encontrem
arquivados na Direcção-Geral dos Serviços Judiciários ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas c), d)
e f), desde que tais elementos constem dos respectivos processos indi-
viduais, e seja declarada pelos candidatos, sob compromisso de honra,
a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um
dos requisitos e façam referência expressa a essa existência no reque-
rimento de admissão a concurso.

11.2 — Nos termos do n.o 1 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 498/88,
de 30 de Dezembro, são excluídos os candidatos que não entregarem
juntamente com o requerimento todos os documentos solicitados,
salvo o previsto no n.o 11.1.

12 — Envio de candidaturas e afixação das listas:
12.1 — Os requerimentos de admissão ao concurso e demais docu-

mentação deverão ser entregues pessoalmente ou remetidos pelo cor-
reio, com aviso de recepção, na ou para a Direcção-Geral dos Serviços
Judiciários, Avenida de 5 de Outubro, 125, 1050 Lisboa.

12.2 — As listas de candidatos e de classificação, bem como outras
comunicações que o júri entenda dever fazer, serão afixadas, para
consulta, na morada referida no n.o 12.1.

13 — Composição do júri — o júri tem a seguinte composição:

Presidente — Licenciado Luís Fernando Borges Freitas, chefe
de divisão da Direcção-Geral dos Serviços Judiciários.

Vogais efectivos:

Licenciada Aida Maria Antunes Martins Gonçalves, adjunta
do gabinete de apoio ao Presidente do Supremo Tribunal
Administrativo, que substituirá o presidente nas suas
ausências e impedimentos.

Licenciada Maria Teresa de Sousa Coutinho Lima Torres
Martins, técnica superior principal dos serviços de apoio
do Supremo Tribunal Administrativo.

Vogais suplentes:

Licenciada Maria Francisca Monteiro Neves Vaz Rebordão,
técnica superior principal da Direcção-Geral dos Serviços
Judiciários.

Licenciada Maria Cristina de Almeida Mendes, técnica
superior principal da Direcção-Geral dos Serviços Judi-
ciários.

10 de Julho de 1998. — O Subdirector-Geral, em substituição do
Director-Geral, Domingos António Simões Baptista.

Aviso n.o 12 570/98 (2.a série). — Lista de candida-
tos. — 1 — Para os devidos efeitos e de acordo com o disposto no
artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto, faz-se
público que, a partir da data da publicação do presente aviso, se
encontra afixada, para consulta, na Delegação do Porto da Direc-
ção-Geral dos Serviços Judiciários, Rua de João das Regras, 222,
5.o, 4000 Porto, a lista de candidatos admitidos e excluídos do concurso
interno geral de ingresso para provimento de um lugar de motorista
de ligeiros (referência 1DP/98) do quadro de pessoal da Direcção-
-Geral dos Serviços Judiciários, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 146, de 27 de Junho de 1998.

2 — Nos termos do disposto na alínea b) do n.o 2 do artigo 103.o
do Código do Procedimento Administrativo foi dispensada a audiência
de interessados aos admitidos.

3 — Métodos de selecção — os candidatos admitidos serão infor-
mados do local, data e horário da prestação dos métodos de selecção,
por carta registada com aviso de recepção.

14 de Julho de 1998. — A Presidente do Júri, Maria Teresa Andrade.
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Declaração n.o 249/98 (2.a série). — Declara-se que, nos termos
do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, foi con-
vertida em definitiva e com efeitos a partir de 19 de Fevereiro de
1998 a nomeação, em comissão de serviço, da operadora de reprografia
do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa Maria Odete Ribeiro
Fernandes. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Julho de 1998. — A Directora de Serviços, Helena Almeida.

Despacho (extracto) n.o 13 547/98 (2.a série). — Por despacho
do director-geral dos Serviços Judiciários de 11 de Fevereiro de 1998:

Licenciado Bernardino Mateus, assessor principal de nomeação defi-
nitiva do quadro de pessoal da Provedoria de Justiça, remunerado
pelo escalão 3, índice 900 — requisitado, por urgente conveniência
de serviço, para exercer idênticas funções na Procuradoria-Geral
da República, com efeitos a partir de 3 de Janeiro de 1998. Os
encargos são suportados pelo OE. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

9 de Julho de 1998. — A Directora de Serviços, Helena Almeida.

Despacho (extracto) n.o 13 548/98 (2.a série). — Por despachos
do subdirector-geral dos Serviços Judiciários de 15 de Julho de 1998,
em substituição do director-geral:

Maria Manuela Cardoso Corado da Costa Afonso, técnica-adjunta
de arquivo principal, de nomeação definitiva, da Secretaria-Geral
do Tribunal de Círculo e dos Juízos de Competência Especializada
Cível e Criminal de Cascais, remunerada pelo escalão 2,
índice 245 — nomeada definitivamente, precedendo concurso, téc-
nica-adjunta de arquivo especialista do quadro de pessoal da mesma
Secretaria-Geral, passando a ser remunerada pelo escalão 1,
índice 270. Os encargos são suportados pelo OE.

Laura Maria Ferreira Torres Lino Franco da Costa, técnica-adjunta
de arquivo de 1.a classe do quadro de pessoal da Secretaria-Geral
do Tribunal de Círculo e dos Juízos de Competência Especializada
Cível e Criminal e de Pequena Instância Mista de Almada, remu-
nerada pelo escalão 3, índice 225 — nomeada definitivamente, pre-
cedendo concurso, técnica-adjunta de arquivo principal do quadro
de pessoal da mesma Secretaria-Geral, passando a ser remunerada
pelo escalão 1, índice 235. Os encargos são suportados pelo OE.

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

17 de Julho de 1998. — A Directora de Serviços, Helena Almeida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Delegação Regional da Economia do Algarve

Despacho n.o 13 549/98 (2.a série). — Por despachos do director
regional do Algarve do Ministério da Economia e do director regional
de Lisboa e Vale do Tejo do mesmo Ministério de 3 e 9 de Julho
de 1998, respectivamente:

Fernando Manuel Gomes de Carvalho Ferreira, técnico superior de
1.a classe do quadro de pessoal da Delegação Regional de Lisboa
e Vale do Tejo do Ministério da Economia — prorrogada a requi-
sição por mais um ano nesta Delegação Regional, nos termos do
artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
efeitos a partir de 1 de Setembro de 1998. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Julho de 1998. — O Director, Joaquim José Brandão Pires.

Direcção-Geral da Energia

Aviso n.o 12 571/98 (2.a série). — Nos termos da alínea b) do
n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro,
informa-se que, para efeitos de consulta, se encontra afixada na Direc-
ção-Geral de Energia, Avenida de 5 de Outubro, 87, a lista graduada,
homologada pelo director-geral de Energia em 23 de Julho de 1998,
do concurso interno condicionado de acesso para três vagas de técnico
especialista principal da carreira técnica.

24 de Julho de 1998. — A Chefe de Divisão de Organização e
Recursos Humanos, Maria Alexandra Gonçalves.

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DO AMBIENTE

Portaria n.o 746/98 (2.a série). — Ao Instituto da Água, através
da sua delegação em Santo André, cabe a responsabilidade de gerir
o património e administrar os sistemas de saneamento básico que
foram criados pelo extinto Gabinete da Área de Sines.

Face ao agravamento dos custos de exploração e manutenção, tor-
na-se necessário proceder a alterações no tarifário de venda de água
para consumo humano e aluguer de contadores, acompanhando, ao
mesmo tempo, os preços adoptados pela Câmara Municipal de San-
tiago do Cacém, concelho onde se situa a sede da Delegação do
INAG em Santo André.

Nestes termos:
Manda o Governo, pelos Ministros da Economia e do Ambiente,

ao abrigo do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 18/87 e na
alínea a) do n.o 1 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 115/89, de 14 de
Abril, o seguinte:

1.o São aprovados os preços de venda de água para consumo humano
e de aluguer de contadores constantes dos mapas I e II anexos a
esta portaria.

2.o Os preços aprovados aplicam-se a todos os consumidores de
água distribuída pela delegação do INAG em Santo André, inclusive
aos municípios.

3.o Para atender à falta de simultaneidade na determinação dos
consumos e alugueres dos contadores, a facturar aos diferentes uti-
lizadores, a aplicação dos novos preços aprovados pela presente por-
taria far-se-á, escalonadamente, nos seguintes termos:

a) Na venda de água a consumidores directos, a partir da entrada
em vigor desta portaria;

b) Na venda de água aos municípios, no mês seguinte ao da
entrada em vigor desta portaria e a partir da primeira leitura
mensal do contador, feita na data habitual ou contratual.

4.o Esta portaria revoga e substitui a portaria n.o 992/95, de 17 de
Agosto.

16 de Julho de 1998. — O Ministro da Economia, Joaquim Augusto
Nunes de Pina Moura. — A Ministra do Ambiente, Elisa Maria da
Costa Guimarães Ferreira.

ANEXO

1 — Para efeitos da aplicação da presente portaria e do disposto
no mapa I deste anexo, considera-se que:

a) A água industrial e a água para consumo humano diferen-
ciam-se pelo menor grau de tratamento da primeira, correndo
obrigatoriamente por condutas e redes de distribuição inde-
pendentes;

b) São consumos domésticos todos aqueles que abastecem as
habitações urbanas e suburbanas e não estejam incluídos nas
alíneas seguintes;

c) São consumos não domésticos os compreendidos pelos gastos
nos exercícios de actividades comerciais, industriais ou agro-
-pecuárias, incluindo os consumos das profissões liberais e
das empresas públicas;

d) Na ZIL-1 (Santo André), numa situação transitória de
cobrança, o preço da água distribuída a unidades industriais
é o que se encontra fixado para a água industrial;

e) Os consumos das instituições e agremiações privadas de bene-
ficência, culturais, desportivas e de interesse público com-
preendem os utilizadores nas instalações exclusivamente afec-
tas ao exercício das actividades próprias de tais entidades;

f) São consumos do Estado os consumos de todos os órgãos
e serviços do Estado com excepção dos municípios;

g) Os consumos das autarquias compreendem aqueles que são
utilizados por tais entidades em revendas e exercício das acti-
vidades próprias;

h) Os consumos de percurso são assegurados transitoriamente
com água não tratada.

2 — Os consumos de percurso serão facturados com a redução de
50 % sobre os preços constantes no mapa I deste anexo, para os con-
sumos domésticos, e de 25 % para os restantes consumos do mesmo
mapa.

2.1 — No caso de ser verificar que o consumidor desvirtue a uti-
lização da água de percurso, será suspenso o fornecimento até rec-
tificação da facturação devida.

3 — As instituições e outras entidades referidas na alínea e) do
n.o 1 anterior devem solicitar a sua integração na categoria prevista
no n.o 4 do mapa I e produzir, caso seja exigida, prova suficiente
da sua natureza jurídica ou actividade.



11 001N.o 179 — 5-8-1998 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

MAPA I

Preços de venda de água a consumidores directos e municípios

Água para consumo humano Preço por
metro
cúbico1 — Consumos domésticos:

1.o escalão — até 5 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29$00
2.o escalão — de 6 m3 a 10 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62$00
3.o escalão — de 11 m3 a 15 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112$00
4.o escalão — de 16 m3 a 25 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169$00
5.o escalão — mais de 25 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253$00

2 — Consumos não domésticos (sector empresarial,
incluindo os consumos das profissões liberais e das
empresas públicas):

1.o escalão — até 1000 m3/mês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110$00
2.o escalão — mais de 1000 m3/mês . . . . . . . . . . . . . . . . 169$00

3 — Consumos das unidades fabris na zona da indústria
ligeira, ZIL-1 (Santo André), em situação transitória de
cobrança, enquanto não for possível distribuir água do
tipo industrial:

Escalão único . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60$00

4 — Consumos de instituições e agremiações privadas de
beneficência, culturais, desportivas e de interesse público:

Escalão único . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29$00

5 — Consumos do Estado e municípios (Câmaras Muni-
cipais de Santiago do Cacém e Sines):

Escalão único . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35$00

MAPA II

Preços de aluguer de contadores

Calibre Aluguer mensal

De 13 mm e de 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152$00
De 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253$00
De 25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379$00
De 30 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530$00
De 40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910$00
De 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 924$00
De 65 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 116$00
De 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 433$00
De 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 302$00
De 150 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 738$00
De 200 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 745$00
De 250 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 465$00
De 300 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 155$00
De 400 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 710$00
De 500 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 145$00

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Gabinete do Ministro

Louvor n.o 296/98. — No momento em que termina a sua carreira
profissional ao serviço do INIA e da EAN, é-nos particularmente
grato louvar o investigador coordenador José Passos de Carvalho pela
elevada competência, total dedicação, empenhamento, sentido de res-
ponsabilidade e elevado sentido de serviço público com que desem-
penhou as diferentes funções e missões que lhe foram confiadas ao
longo da sua carreira como investigador ao serviço da agricultura.

Por isso, bem como pelas suas qualidades humanas e profissionais,
é de inteiro merecimento uma pública afirmação de reconhecimento
e louvor.

22 de Julho de 1998. — O Ministro da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas, Fernando Manuel Van-Zeller Gomes da
Silva.

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.o 13 550/98 (2.a série). — Por despachos
do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
de 21 de Janeiro de 1997, do Secretário de Estado da Administração
Pública de 10 de Novembro de 1997 e da Secretária de Estado do
Orçamento de 27 de Janeiro de 1998, foi autorizada a celebração
do contrato de trabalho a termo certo com Ricardo Manuel Santos
Teixeira, para exercer funções de operador de reprografia, ao abrigo
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 81-A/96, de 21 de Junho, com início
em 1 de Maio de 1998 e termo previsto no n.o 1 do artigo 9.o do
Decreto-Lei n.o 195/97, de 31 de Julho. (Isentos de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

22 de Julho de 1998. — Pelo Secretário-Geral, O Director de Ser-
viços de Recursos Humanos, António P. Mendes.

Direcção-Geral das Florestas

Despacho n.o 13 551/98 (2.a série). — Por despacho de 5 de
Maio de 1998 do subdirector-geral das Florestas, proferido por dele-
gação e de acordo com a declaração de conformidade devidamente
homologada pelo Tribunal de Contas em 3 de Julho de 1998:

Maria Isabel Domingos de Matos Preto — nomeada definitivamente
técnica superior de 2.a classe da carreira de jurista do quadro de
pessoal do ex-Instituto Florestal, em consequência de concurso.
(São devidos emolumentos.)

15 de Julho de 1998. — Pelo Director de Serviços, o Chefe de Divi-
são de Formação e Gestão de Recursos Humanos, José Manuel
Pereira.

Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes

Despacho n.o 13 552/98 (2.a série). — Por despacho de 3 de
Abril de 1998 do director regional de Agricultura de Trás-os-Montes:

José Armindo Fialho Gomes, Luísa Maria de Morais Machado Car-
queja, Francisco José Ferreira da Rocha e Jorge Manuel Serras
de Carvalho Rocha — contratados, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento para exercerem funções nesta Direcção
Regional de Agricultura de Trás-os-Montes como estagiários, para
posterior ingresso na categoria de técnico superior de 2.a classe
da carreira de engenheiro, com efeitos a partir de 20 de Julho
de 1998. (São devidos emolumentos. Visto do Tribunal de Contas
em 30 de Junho de 1998.)

27 de Julho de 1998. — O Director Regional, Jorge M. T. Azevedo.

Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar

Aviso n.o 12 572/98 (2.a série). — 1 — Nos termos do artigo 4.o
do Decreto-Lei n.o 323/89, de 26 de Setembro, com a redacção dada
pelo artigo 1.o da Lei n.o 13/97, de 23 de Maio, e do artigo 5.o do
Decreto-Lei n.o 231/97, de 3 de Setembro, faz-se público que, na
sequência do despacho do Ministro da Agricultura, do Desenvolvi-
mento Rural e das Pescas de 29 de Junho de 1998, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso, concurso para o cargo de chefe de divisão do Gabinete de
Planeamento e Política Agro-Alimentar.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido apenas para o pro-
vimento do mencionado cargo, sendo o prazo de validade fixado em
um ano a contar da data de publicação da lista de classificação final.

3 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.o 323/89, de 26 de Setem-
bro, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 13/97, de 23 de Maio,
e pelos artigos aditados pela mesma lei, pelo Decreto-Lei n.o 231/97,
de 3 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de 22
de Agosto.

4 — Cargo e área de actuação — o presente concurso visa o recru-
tamento para o cargo de chefe de divisão de Aves, Ovos e Suínos,
cujas funções são as seguintes, no âmbito do sector referido:

a) Acompanhar e analisar a estrutura, o funcionamento e a evo-
lução da produção, da transformação e da comercialização
dos produtos agro-alimentares e contribuir para a definição
da política para o sector;

b) Participar na realização da política definida, emitindo pare-
ceres e propondo as acções necessárias à regulamentação e
apoio da actividade, com vista a reforçar a competitividade
e valorização dos produtos;
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c) Acompanhar a aplicação das medidas de política estrutural
relativas à modernização das explorações agrícolas, transfor-
mação e comercialização dos respectivos produtos;

d) Participar nos comités e grupos de trabalho comunitários rela-
tivos ao sector;

e) Apoiar o desenvolvimento da organização económica das res-
pectivas cadeias de produção;

f) Recolher e analisar a informação nos diferentes mercados
da fileira, bem como a respectiva informação internacional;

g) Preparar a informação para cumprimento das obrigações esta-
belecidas a nível da UE;

h) Acompanhar os assuntos de natureza comercial que relevem
dos acordos da UE com países terceiros.

5 — Requisitos legais de admissão — o recrutamento é feito de
entre funcionários que reúnam cumulativamente os requisitos cons-
tantes das alíneas a), b) e c) do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 323/89, de 26 de Setembro, com a redacção dada pelo artigo 1.o
da Lei n.o 13/97, de 23 de Maio, e satisfaçam as condições do artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro.

6 — Vencimento e condições de trabalho — a remuneração é a
fixada nos termos do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro,
e legislação complementar, sendo as regalias sociais as genericamente
vigentes para a função pública.

7 — Local de trabalho — situa-se em Lisboa, na Rua do Padre
António Vieira, 1.

8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento de admissão a concurso dirigido ao director do Gabinete
de Planeamento e Política Agro-Alimentar, onde deverão constar os
seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, residência, código postal e telefone;
b) Categoria que detém, serviço a que pertence e natureza do

vínculo;
c) Habilitações literárias;
d) Formação profissional, com indicação da duração em horas,

cursos, estágios, seminários, etc.;
e) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda apre-

sentar por considerar relevantes para apreciação do seu
mérito;

f) Declaração de que possui os requisitos legais de admissão
a concurso.

8.2 — Os requerimentos deverão ser acompanhados do curriculum
vitae datado e assinado, do qual devem constar, entre outros, a for-
mação académica e a experiência profissional geral e específica, bem
como a respectiva formação profissional.

8.3 — Nos termos do n.o 2 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 231/97,
de 3 de Setembro, são imediatamente excluídos do concurso os can-
didatos que não entreguem ou façam constar do requerimento a decla-
ração de que possuem os requisitos legais de admissão a concurso.

8.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a cada candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

8.5 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
9 — Os requerimentos poderão ser entregues no Gabinete de Pla-

neamento e Política Agro-Alimentar, na Rua do Padre António Vieira, 1,
1070 Lisboa, mediante recibo, ou enviados pelo correio, sob registo
e com aviso de recepção, e expedidos até ao termo do prazo fixado.

10 — Os métodos de selecção a utilizar são:

a) A avaliação curricular;
b) A entrevista profissional de selecção.

10.1 — Na avaliação curricular serão obrigatoriamente apreciadas
as habilitações académicas, a experiência profissional geral, a expe-
riência profissional específica e a formação profissional.

10.2 — Na entrevista profissional de selecção, o júri aprecia os
seguintes factores:

a) Sentido crítico;
b) Motivação;
c) Expressão e fluência verbais;
d) Qualidade da experiência profissional.

10.3 — Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados na escala de 0 a 20 valores.

A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores e resulta
da média aritmética simples ou ponderada das classificações obtidas
nos métodos de selecção, sendo que a entrevista profissional de selec-
ção não pode ter um índice de ponderação superior ao da avaliação
curricular.

10.4 — No sistema de classificação é ainda aplicado o disposto nos
n.os 3, 4 e 5 do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 231/97, de 3 de Setembro.

10.5 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema

de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam da acta das reuniões do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

11 — Constituição do júri — o júri do concurso foi constituído por
despacho do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e
das Pescas, após a realização do sorteio a que alude o artigo 4.o
do Decreto-Lei n.o 231/97, de 3 de Setembro, sendo composto pelos
seguintes membros:

Presidente — Dr.a Maria Isabel Chaves da Veiga Sarmento.
Vogais efectivos:

Engenheira Maria de Fátima Canas Duarte Ferreira.
Dr. Luís António Oliveira Themudo e Melo.

Vogais suplentes:

Dr.a Ana Godinho Mira de Castro.
Engenheiro Francisco Manuel Ventura Paiva Caldeira.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelo 1.o vogal efectivo.

17 de Julho de 1998. — O Director, José A. I. Cabrita.

Despacho (extracto) n.o 13 553/98 (2.a série). — Por despacho
de 7 de Julho de 1998 do director-geral dos Serviços Prisionais:

João António Nunes da Silva, técnico superior de 2.a classe do quadro
de pessoal da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais — autorizada
a transferência com idêntica categoria para o quadro de pessoal
do ex-Instituto dos Mercados Agrícolas e Indústria Agro-Alimentar,
considerando-se exonerado do anterior lugar a partir da data de
assinatura do termo de aceitação. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

21 de Julho de 1998. — O Director, José A. I. Cabrita.

Despacho (extracto) n.o 13 554/98 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Abril de 1998 do director do Gabinete de Planeamento e
Política Agro-Alimentar:

Maria Margarida Orge de Azevedo Vaz, Luís Manuel Batista Ramos,
Ana Paula Lima de Estrela Soares Ferreira, Ana Margarida A.
P. Cardoso de Menezes de Portugal e Mello, Luís Carlos Range
Telo Machado, Maria da Luz Faria Correia, Ana Maria Ferreira
Dias, Manuel António Relvas Louro Granchinho, Joaquim Filipe
da Cruz Martins de Carvalho, Rui Manuel de Figueiredo, Ana
Paula Lamim dos Santos Sousa e Paulo Jorge dos Santos
Pinto — nomeados definitivamente, mediante concurso, na cate-
goria de técnico superior de 2.a classe da carreira de engenheiro,
escalão 1, índice 380, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 195/97, de 31
de Julho. (Declarações de conformidade de 19, 15, 15, 15, 5, 15,
e 15 de Junho, 8 e 8 de Julho, 15, 15 e 15 de Junho, do Tribunal
de Contas, respectivamente. São devidos emolumentos.)

23 de Julho de 1998. — A Chefe de Divisão, Alcina Pereira.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 13 555/98 (2.a série). — O regime de autonomia,
administração e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar
e dos ensinos básico e secundário, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 115-A/98, de 4 de Maio, prevê que, para apoio à direcção executiva
das escolas e dos agrupamentos de escolas, a assembleia pode autorizar
a constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais serão
designados docentes que aí se encontrem em exercício de funções.

Considerando que importa estabelecer os critérios para a cons-
tituição e dotação das referidas assessorias e definir as condições
que viabilizam o respectivo exercício por parte dos docentes que vie-
rem a ser investidos em tais funções:

Assim, e ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 23.o do regime
de autonomia, administração e gestão anexo ao Decreto-Lei
n.o 115-A/98, de 4 de Maio, determino o seguinte:

1 — Para o exercício de funções de assessoria à direcção executiva,
a assembleia da escola ou do agrupamento de escolas pode autorizar
o órgão de administração e gestão a designar assessores técnico-pe-
dagógicos, até ao máximo de dois, os quais beneficiam de reduções
da componente lectiva, nos termos do quadro n.o 1 anexo ao presente
despacho.
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2 — Os assessores são recrutados de entre os docentes, em exercício
de funções na escola, preferencialmente qualificados para o exercício
de outras funções educativas, cujo perfil de formação corresponda
às necessidades da escola ou do agrupamento, de acordo com o res-
pectivo projecto educativo.

3 — Em cada estabelecimento de ensino básico e secundário onde
funcionem cursos nocturnos, com uma frequência mínima de 100 alu-
nos, será designado, de preferência de entre os docentes qualificados
na área da educação de adultos, um assessor a quem cabe a coor-
denação de tal actividade, o qual acresce aos previstos nos números
anteriores.

4 — Ao assessor dos cursos nocturnos é concedida uma redução
da componente lectiva, variável em função do número de alunos a
frequentar os referidos cursos, nos termos do quadro n.o 2 anexo
ao presente despacho.

5 — As reduções concedidas ao assessor dos cursos nocturnos serão
revistas, periodicamente, de modo a garantir a sua adequação à popu-
lação escolar efectiva a frequentar os referidos cursos, ao longo do
ano, nos termos dos escalões constantes do quadro n.o 2.

6 — Os assessores que sejam educadores de infância ou professores
do 1.o ciclo do ensino básico desenvolvem a componente lectiva a
que ficam vinculados, após a redução prevista nos números anteriores,
em actividades de apoio educativo e de complemento curricular rea-
lizadas a nível do estabelecimento de educação ou de ensino.

7 — No regulamento interno da escola ou do agrupamento serão
fixadas as competências que cabem aos assessores previstos nos termos
do presente despacho.

16 de Julho de 1998. — O Ministro da Educação, Eduardo Carrega
Marçal Grilo.

QUADRO N.o 1 ANEXO

Número de alunos
Redução da componente lectiva

—
Horas

De 501 a 1000 alunos . . . . . . . . . . . . . . 8
De 1001 a 2000 alunos . . . . . . . . . . . . . 14
Mais de 2000 alunos . . . . . . . . . . . . . . . 20

QUADRO N.o 2 ANEXO

Número de alunos a frequentar
cursos nocturnos

Redução da componente lectiva
—

Horas

De 100 a 250 alunos . . . . . . . . . . . . . . . 6
De 251 a 500 alunos . . . . . . . . . . . . . . . 10
Mais de 500 alunos . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Departamento da Educação Básica

Aviso n.o 12 573/98 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
no n.o 3 do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 287/88, de 19 de Agosto,
publica-se a classificação profissional que mereceu homologação por
meu despacho de hoje relativa à professora do ensino secundário
a seguir indicada, a qual concluiu com aproveitamento no ano lectivo
de 1991-1992 o curso de qualificação em Ciências da Educação, em
regime de voluntariado, na Universidade Aberta, nos termos con-
jugados nos despachos n.os 260/ME/91, de 31 de Dezembro, 24/ME/92,
de 14 de Março, e 238/ME/93, de 25 de Novembro:

Universidade Aberta

Ensino secundário Classificação
profissional

—
Valores10.o grupo A:

Maria Teresa Carvalho Neto Fernandes . . . . . . . . . . . . . . . . 14

9 de Julho de 1998. — Pela Directora do Departamento, a Coor-
denadora do Núcleo de Organização Curricular e Formação, Maria
Idália Páscoa Emílio da Silva.

Aviso n.o 12 574/98 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
no n.o 3 do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 287/88, de 19 de Agosto,
publica-se a classificação profissional que mereceu homologação por
meu despacho de hoje relativa à professora do ensino secundário
a seguir indicada, a qual concluiu o curso de qualificação em Ciências
da Educação, encontrando-se ao abrigo do disposto no n.o 1 do des-
pacho conjunto n.o 4/SEEI/SEAE/96, de 22 de Fevereiro, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 60, de 11 de Março de 1996,
produzindo efeitos a partir de 1 de Setembro de 1998, nos termos
do n.o 2 do mesmo despacho.

A docente está dispensada da realização do 2.o ano da profissio-
nalização ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 43.o do decreto-lei
acima referido, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.o 345/89, de 11 de Outubro:

Universidade Aberta

Ensino secundário Classificação
profissional

—
Valores11.o grupo B:

Cristina Maria dos Reis Massano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

10 de Julho de 1998. — Pela Directora do Departamento, a Coor-
denadora do Núcleo de Organização Curricular e Formação, Maria
Idália Páscoa Emílio da Silva.

Departamento de Gestão de Recursos Educativos

Listagem n.o 165/98. — Em cumprimento do disposto no artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 22/98, de 9 de Fevereiro, publica-se a lista do
pessoal não docente dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário detentor da categoria de
escriturário-dactilógrafo que, por força do artigo 2.o do mesmo diploma, transita para a categoria de terceiro-oficial da carreira de oficial
administrativo, com efeitos a partir de 1 de Junho de 1997.

24 de Julho de 1998. — O Director-Adjunto, José Miguel Fragoeiro.

Lista de transição do pessoal não docente dos quadros de vinculação distritais com a categoria
de escriturário-dactilógrafo para a categoria de terceiro-oficial (artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 22/98, de 9 de Fevereiro)
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Direcção Regional de Educação do Centro

Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho

Louvor n.o 297/98. — Após quase quatro décadas, como auxiliar
de acção educativa, na Escola Secundária do Dr. Joaquim de Carvalho,
cessou funções, por motivo de aposentação, o funcionário José
Fernandes.

O conselho directivo, em nome de toda a comunidade educativa,
decidiu atribuir um louvor público a José Fernandes, que, no exercício
da sua actividade na biblioteca e reprografia desta Escola, sempre
revelou elevadas qualidades profissionais, morais e humanas que se
evidenciaram pela extrema dedicação ao serviço e no modo afável
e de grande simpatia, sempre presente, no relacionamento com cole-
gas, professores e alunos.

A biblioteca da Escola, seu local de trabalho, está inequivocamente
associada ao seu nome e à sua acção, pelo que ficará, por todos
e especialmente para os que a frequentam, como uma referência e
um exemplo.

20 de Julho de 1998. — O Presidente do Conselho Directivo, Pedro
António da Costa Pais Roque.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Departamento de Recursos Humanos da Saúde

Aviso n.o 12 575/98 (2.a série). — Nos termos do artigo 33.o
do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, avisam-se os can-
ditados ao concurso interno geral de acesso para o preenchimento
de três vagas de segundo-oficial, da carreira de oficial administrativo,
do quadro de pessoal do Departamento de Recursos Humanos da
Saúde, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 49, de 27 de Fevereiro de 1998, de que a partir da data da publicação
do presente aviso se encontra afixada nas instalações deste Depar-
tamento, Avenida de Miguel Bombarda, 6, Lisboa, a lista de clas-
sificação final, homologada por despacho de 7 de Julho de 1998 do
sudirector-geral, no uso de competência delegada.

Da homologação cabe recurso para a Ministra da Saúde, a interpor
no prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República.

7 de Julho de 1998. — O Presidente do Júri, Afonso Santos Pereira.
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Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo

Edital n.o 558/98. — Nos termos do Decreto-Lei n.o 185/81, de
1 de Julho, faz-se saber que, por despacho da directora da Escola
de 29 de Junho de 1998, no uso das competências delegadas e sob
proposta do conselho científico:

1 — Está aberto concurso documental para recrutamento de dois
professores-adjuntos da carreira do pessoal do ensino superior poli-
técnico, para a Escola Superior de Enfermagem de Angra do
Heroísmo, pelo prazo de 30 dias seguidos, a contar da data da publi-
cação do presente edital, nos termos dos artigos 5.o e 7.o do Decre-
to-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho.

2 — O concurso é aberto para a área científica de Enfermagem
de Saúde Mental e Psiquiátrica.

3 — Para este concurso os candidatos deverão ser possuidores de
um diploma de estudos graduados ou estarem habilitados com o grau
de mestre ou equivalente (artigos 5.o e 7.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho).

4 — O concurso é válido apenas para os lugares acima mencionados
e esgota-se com o seu preenchimento.

5 — Ao referido concurso serão admitidos os candidatos que reú-
nam os requisitos previstos nos artigos 5.o e 7.o do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho.

6 — De acordo com o n.o 1 do artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho, e no artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30
de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 215/95, de 22 de Agosto, os candidatos deverão instruir os seus
requerimentos de admissão ao concurso com os seguintes elementos:

a) Certidão de nascimento;
b) Bilhete de identidade ou pública-forma;
c) Certidão do registo criminal;
d) Atestado e ou certificado de robustez física e perfil psíquico

indispensáveis ao exercício da função;
e) Documento comprovativo de estarem nas condições exigidas

pelos artigos 5.o e 7.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de
Julho;

f) Documento comprovativo de terem satisfeito a Lei do Serviço
Militar, se for caso disso;

g) Quatro exemplares do currículo profissional e quaisquer
outros documentos que facilitem a formação de um juízo
sobre as aptidões dos candidatos para o exercício do cargo
a concurso.

7 — É dispensável a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas a), c) e d) do número anterior aos candidatos que declarem
nos respectivos requerimentos, em alíneas separadas, sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente ao
conteúdo de cada uma das alíneas.

8 — Do requerimento de admissão ao concurso, dirigido ao pre-
sidente do júri do concurso, Escola Superior de Enfermagem de Angra
do Heroísmo, Canada dos Melancólicos, 9700 Angra do Heroísmo,
deverão constar os seguintes elementos:

a) Nome completo;
b) Filiação;
c) Naturalidade;
d) Data e local de nascimento;
e) Estado civil;
f) Residência actual e número de telefone, se o tiver;
g) Número e data do bilhete de identidade e serviço de iden-

tificação que o emitiu;
h) Categoria profissional e cargo que actualmente ocupa;
i) Descrição dos documentos que instruem o requerimento.

9 — As candidaturas deverão ser entregues pessoalmente ou pelo
correio, registado e com aviso de recepção, para a direcção acima
indicada.

10 — Na avaliação curricular constituem critérios de selecção e
ordenação dos candidatos, por ordem decrescente, os seguintes:

Experiência de docência:

Na Escola;
No ensino de enfermagem;

Noutras áreas de ensino.

11 — O júri do concurso terá a seguinte constituição
Presidente — Maria Lisete Borges de Meneses Parreira de Bru-

ges, professora-adjunta.
Vogais efectivos:

Lucília da Conceição Ataíde dos Santos Laranjeira Ramos,
professora-adjunta, que substitui a presidente nas suas
faltas e impedimentos.

Rosa Maria da Silva Pinto Messias, professora-adjunta.

Vogais suplentes:

Abílio de Morais, professor-adjunto.
Rosa Maria Carvalhal da Silva, professora-adjunta.

12 — Ao júri reserva-se a possibilidade de solicitar informações
complementares, se tal se considerar necessário.

15 de Julho de 1998. — A Presidente do Júri, Maria Lisete Borges
Meneses Parreira de Bruges.

Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto

Rectificação n.o 1635/98. — Por ter saído com inexactidão o aviso
n.o 3429/98 (2.a série) — AP, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 131, apêndice n.o 74, de 6 de Junho de 1998, rectifica-se
que onde se lê «Por despacho de 31 de Março de 1998» deve ler-se
«Por despacho de 22 de Abril de 1998».

2 de Julho de 1998. — A Directora, Delmina dos Anjos Moreira.

Rectificação n.o 1636/98. — Por ter saído com inexactidão o aviso
n.o 3433/98 (2.a série) — AP, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 131, apêndice n.o 74, de 6 de Junho de 1998, rectifica-se
que onde se lê «Por despacho de 31 de Março de 1998» deve ler-se
«Por despacho de 27 de Abril de 1998».

2 de Julho de 1998. — A Directora, Delmina dos Anjos Moreira.

Escola Superior de Enfermagem de Faro

Aviso n.o 12 576/98 (2.a série). — Lista de classificação final de
concurso. — Para os devidos efeitos, informa-se que a lista de clas-
sificação final dos candidatos admitidos ao concurso interno geral
de acesso para provimento de um lugar na categoria de primeiro-oficial
da carreira de oficial administrativo do quadro de pessoal desta Escola,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 241,
de 17 de Outubro de 1997, homologada por despacho do director
em 21 de Julho de 1998, será afixada no quadro de avisos do átrio
de entrada desta Escola, na data da publicação deste aviso no Diário
da República, onde poderá ser consultada.

Da homologação cabe recurso, nos termos do artigo 34.o do Decreto-
-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto.

21 de Julho de 1998. — O Director, Luís Manuel da Cunha
Gamboa.

Direcção-Geral da Saúde

Aviso n.o 12 577/98 (2.a série). — Concurso de habilitação ao
grau de consultor da carreira médica de clínica geral, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 33, de 8 de Fevereiro
de 1996. — 1 — Em cumprimento do disposto no n.o 31 do Regu-
lamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de
Provimento nas Categorias de Assistente e Chefe de Serviço da Car-
reira Médica de Clínica Geral, aprovado pela Portaria n.o 47/98, de
30 de Janeiro, faz-se público que, por despachos de 20 de Julho de
1998 do director de serviços de psiquiatria e de saúde mental, no
uso de competência delegada, foram homologadas as listas de clas-
sificação final dos júris abaixo indicados do concurso citado em
epígrafe:

Administração Regional de Saúde do Norte

Júri n.o 4:

Adelaide Esmeraldina Soares Alves — Aprovada.
Adília Maria Ponte Novais — Aprovada.
Alberto Luís Delgado Loureiro — Aprovado.
Albino do Vale Nogueira — Não aprovado.
António Alberto Pinto de Almeida Freitas — Aprovado.
António de Jesus Antunes Soares de Melo — Aprovado.
António José de Oliveira Campos — Aprovado.
Armandino Raposo Mondragão — Aprovado.
Cândida Augusta Machado dos Santos Carlos — Não aprovada.
Carlos Alexandre Godinho Gomes — Não aprovado.
Céu dos Anjos Teiga — Aprovada.
Cristina Madalena Ferraz Lúcio de Sales — Aprovada.
Domingos José Timóteo Fernandes Rendeiro — Aprovado.
Fernando José de Jesus Freire — Não aprovado.
Filomena Maria Faria de Carvalho Martins — Aprovada.
Francisco António Valentim Barros de Mesquita — Aprovado.
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Francisco José Caçador Redondeiro — Aprovado.
Helena Maria Teixeira da Silva Carvalho — Aprovada.
Heleno da Costa Simões — Aprovado.
Ilda Maria Veloso Ribeiro — Não aprovada.
João Alberto da Silva Azevedo — Aprovado.
João José Nabeiro Matos — Aprovado.
João de Lima Fernandes — Não aprovado.
Joaquim Adalberto Oliveira Cêrca — Não aprovado.
Joaquim Neves Oliveira — Não aprovado.
José Humberto Fernandes Castro — Aprovado.
José Joaquim dos Santos Silva — Não aprovado.
José Manuel de Carvalho e Melo — Aprovado.
José Manuel da Silva Guimarães — Aprovado.
José Santos de Oliveira — Aprovado.
Lívio Orlando Rodrigues Mota — Aprovado.
Luís Maria Valente Perfeito Figueiredo — Aprovado.
Luís Paulo Paes Melo Almeida — Aprovado.
Luísa Maria Fortunato Marquês — Não aprovada.
Manuel José Costa do Espírito Santo — Aprovado.
Manuel Mendes da Conceição — Não aprovado.
Manuel Pinto Vieira — Aprovado.
Margarida Maria Pinto Marques de Sá — Aprovada.
Maria Alice Costa Silva Moreira — Aprovada.
Maria Antonieta Antunes Dias — Aprovada.
Maria Beatriz de Araújo Batista Mendonça — Aprovada.
Maria do Carmo Vaz Maldonado de Morais Branco — Aprovada.
Maria da Conceição Cruz de Rebordo Mota — Não aprovada.
Maria Elizabete dos Santos Arcanjo de Jesus Costa — Aprovada.
Maria de Fátima Amorim Mousinho Albuquerque Faria — Aprovada.
Maria de Fátima Filomena Madeira Nogueira Ramos — Aprovada.
Maria Fernanda Alves Ramos — Aprovada.
Maria Margarida da Silva Morrão — Aprovada.
Natália Fernandes Igreja Pinto — Aprovada.
Nuno Manuel Remísio Dias de Castro — Aprovado.
Pedro Soares da Silva — Aprovado.
Regina Maria Garcia de Sousa Magalhães — Aprovada.

Júri n.o 5:

Afonso Godinho Neves dos Santos — Não aprovado.
Albino Alberto Rodrigues da Costa — Aprovado.
Aldina de Jesus Gomes Pinheiro — Não aprovada.
Ana Maria da Costa Sá Marques Pires — Aprovada.
António Alberto Malheiro da Fonseca Almeida — Aprovado.
António Alberto Telheiro — Não aprovado.
António José da Silva Valente — Aprovado.
Arminda da Cruz Dias Rebelo — Aprovada.
Carlos Alberto Moreira Falcão — Aprovado.
Carlos Manuel Pena Guerra Catarino — Aprovado.
Celsa Augusta Carvalho da Silva Ferreira Melo — Aprovada.
Elsa Maria Machado Nunes Salvador Marques Cunha — Não aprovada.
Fernando Afonso Preto — Aprovado.
Fernando de Almeida Martins — Aprovado.
Francisco Manuel Ferreira da Costa — Aprovado.
Guida Maria Clímaco Mascarenhas Sequeira — Aprovada.
Helena Maria Mendes Ribeiro — Aprovada.
Isaura Maria Coelho Nobre dos Santos — Aprovada.
João António Castanheira Pinto — Aprovado.
Jorge Manuel Pereira Cruz — Aprovado.
José Carlos Alvarenga Coelho Silva — Aprovado.
José Carlos Gomes de Sá Trovão — Aprovado.
José Jumercindo Tomás Rodrigues — Aprovado.
Júlia Maria Fernandes Simões Pereira — Aprovada.
Júlio Alípio Oliveira Manso — Aprovado.
Laura Maria Branco Pereira de Sousa Ramos Santos — Aprovada.
Luís Filipe Oliveira Brito — Não aprovado.
Magda Maria Pinto de Azevedo Almeida — Aprovada.
Manuel Ilídio Aguiar Ramos Rodrigues de Sousa — Aprovado.
Manuel Joaquim Franco Pita — Aprovado.
Maria Adília Neto Direito — Aprovada.
Maria Ângela de Sá Carneiro Leão — Aprovada.
Maria do Céu Cardoso Teixeira Pinto Loureiro — Aprovada.
Maria da Conceição da Costa Outeirinho — Aprovada.
Maria da Conceição Gamboa Campos Fernandes — Aprovada.
Maria Helena Sá Pereira Fernandes — Aprovada.
Maria José Aguiar Rocha Ferreira Rodrigues Sousa — Não aprovada.
Maria Manuela Ribeiro Sousa Ruivo — Aprovada.
Maria Manuela dos Santos — Aprovada.
Maria de La Salete Peixoto Albuquerque de Carvalho — Aprovada.
Maria Teresa Coelho Bernardes Pereira Figueiredo Dias — Aprovada.
Mercês dos Santos Pereira — Aprovada.
Pedro Manuel Bare Chichorro Nogueira Ramos — Aprovado.
Rainier Ramos Pinto — Aprovado.
Romero Manuel Bandeira Gandra — Não aprovado.
Rui Manuel Moreira da Rocha Medon — Aprovado.

Teotónio Augusto Santos da Silva e Castro — Aprovado.
Teresa Maria Lobão de Araújo Gama — Aprovada.
Vasco Moreira de Oliveira Santos — Aprovado.
Veladimiro Sérgio Martins Tavares — Aprovado.
Vítor Manuel Assis Cardoso — Aprovado.

2 — De acordo com o disposto no n.o 31.1 do Regulamento supra-
citado, a data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados
constantes destas listas reporta-se a 5 de Março de 1998, data da
publicação das primeiras listas deste concurso, conforme o aviso
n.o 3388/98 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 54, de 5 de Março de 1998.

3 — Nos termos do n.o 32 do mesmo Regulamento, os candidatos
Não aprovados dispõem de 10 dias úteis, após a publicação destas
listas, para recorrerem da sua classificação para a Ministra da Saúde.

20 de Julho de 1998. — Pelo Director-Geral, (Assinatura ilegível.)

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Sub-Região de Saúde de Lisboa

Despacho (extracto) n.o 13 556/98 (2.a série). — Por despacho
da coordenadora sub-regional de Saúde de Lisboa de 8 de Julho
de 1998:

Armando José de Oliveira Brito de Sá, assistente graduado da carreira
médica de clínica geral — autorizada a equiparação a bolseiro no
período de 11 de Maio de 1998 a 31 de Dezembro de 2000, a
tempo inteiro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Julho de 1998. — A Coordenadora Sub-Regional, Ermelinda
Pechilga.

Centro Hospitalar das Caldas da Rainha

Aviso n.o 12 578/98 (2.a série). — Classificação final do internato
complementar. — Nos termos da Portaria n.o 695/95, de 30 de Junho,
concluiu no dia 10 de Julho de 1998 o internato complementar de
anestesiologia a Dr.a Beatriz Jesus Cândida Moreira Obeid Abd El
Nur, tendo obtido como classificação final do internato 18 valores.

17 de Julho de 1998. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Mário Gualdino Gonçalves.

Aviso n.o 12 579/98 (2.a série). — Concurso interno de provimento
para assistente de medicina física e de reabilitação, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 148, de 30 de Junho
de 1997. — Em cumprimento da secção VII da Portaria n.o 833/91,
de 14 de Agosto, e para conhecimento dos interessados, publica-se
a lista de classificação final do concurso acima referido, homologada
pelo conselho de administração em 15 de Julho de 1998: Valores

1.o Dr.a Maria Luísa Santana Carlos Pacheco de Medeiros . . 17
2.o Dr.a Isabel Maria do Carmo Fernandes de Araújo

Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.o Dr. Jorge Manuel Pimentel de Almeida . . . . . . . . . . . . . . . 15,67
4.o Dr.a Maria do Carmo Ravara Caldeira Castel-Branco Cary

Frade Grangeio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4

Da homologação cabe recurso, com efeito suspensivo, a interpor
no prazo de 10 dias a contar da data desta publicação.

17 de Julho de 1998. — Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, a Administradora-Delegada, Maria Gabriela Domingues.

Hospitais Civis de Lisboa

Hospital de São José

Aviso n.o 12 580/98 (2.a série). — 1 — Por deliberação do admi-
nistrador hospitalar da área de gestão de pessoal e recursos humanos
de 22 de Junho de 1998, no uso da competência subdelegada, torna-se
público que, nos termos do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de
30 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 215/95, de 22 de Agosto, se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis a partir da publicação do presente aviso, concurso interno
geral de acesso para a carreira de técnico superior assessor principal
do quadro deste Hospital para o preenchimento de uma vaga actual-
mente existente.

2 — O concurso é válido para a vaga posta a concurso, caducando
com o seu preenchimento.
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3 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de Julho, 265/88, de 28
de Julho, 498/88, de 30 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro,
215/95, de 22 de Agosto, e 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Pro-
cedimento Administrativo).

4 — O local de trabalho situa-se no Hospital de São José, Rua
de José António Serrano, em Lisboa.

5 — O vencimento correspondente é aquele que resultar da apli-
cação do mapa anexo n.o 1 ao Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de
Outubro.

6 — Conteúdo funcional — ao lugar a que respeita o presente con-
curso corresponde o conteúdo funcional genericamente cometido à
carreira de técnico superior e o conteúdo funcional específico seguinte:
instalação e coordenação de um serviço de contencioso, organização
e manutenção de biblioteca e ficheiros jurídicos, estudos de questões
e elaboração de pareceres jurídicos respeitantes, designadamente, a
direito de funcionários e agentes, concursos públicos de pessoal, direito
laboral, prestação de serviços em regime de profissão liberal ou avença,
matéria do foro disciplinar, acidentes em serviço e de trabalho, aqui-
sição de bens e serviços a terceiros, concursos de fornecimento, adju-
dicações, normas sobre atribuições e repartição de competências, res-
ponsabilidade penal, administrativa, cível, responsabilidade médica,
sigilo médico, apoio jurídico à Administração, patrocínio judicial,
designadamente em acções de cobrança de créditos provenientes da
prestação de assistência hospitalar, processos de trabalho e de acidente
de trabalho, acções de responsabilidade por acto médico e no con-
tencioso de anulação.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando
obrigatório;

c) Não estar inibido do exercício das funções a que se candidata;
d) Encontrar-se física e psiquicamente apto para o desempenho

das funções e ter cumprido as leis da vacinação obrigatória;
e) Ter 18 anos completos.

7.2 — Requisitos especiais — ser técnico superior assessor com três
anos na categoria e avaliação de serviço de Muito bom ou possuir
cinco anos de categoria com classificação de serviço não inferior a
Bom.

8 — O método de selecção a utilizar é o de avaliação curricular,
de acordo com o artigo 26.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de
Dezembro, na qual serão obrigatoriamente considerados e ponde-
rados, de acordo com as exigências da função, os seguintes factores:

a) Habilitação académica de base;
b) Formação profissional, em que se ponderarão as acções de

formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
as áreas funcionais do lugar posto a concurso;

c) Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o concurso
for aberto, devendo ser avaliada, designadamente, pela sua
natureza e duração;

d) Classificação de serviço;

complementado com entrevista profissional de selecção, que visa ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, numa escala de
0 a 20 valores, tendo em conta o conteúdo funcional descrito no
n.o 6 do presente aviso.

9 — Apresentação das candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas através de reque-

rimento em papel formato A4, dirigido ao administrador hospitalar
da área de gestão de pessoal e recursos humanos do Hospital de
São José, a entregar directamente no Serviço de Gestão de Pessoal
e Recursos Humanos do mesmo Hospital, sito na Rua de José António
Serrano, 1150 Lisboa, durante as horas normais de expediente, até
ao último dia do prazo estabelecido no n.o 1 do presente aviso, ou
remetido pelo correio, em carta registada e com aviso de recepção,
considerando-se, neste último caso, apresentado dentro do prazo se
o aviso de recepção tiver sido expedido até ao termo do prazo fixado
no n.o 1 do aviso de abertura.

9.2 — Dos requerimentos devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, nacionalidade, residência,
código postal e número de telefone, número e data do bilhete
de identidade e arquivo de identificação que o emitiu, número
de contribuinte e situação militar, se for caso disso);

b) Categoria profissional e estabelecimento ou serviço a que o
candidato pertence;

c) Identificação do concurso, mediante referência ao número
e data do Diário da República onde se encontra publicado
o aviso de abertura;

d) Habilitações literárias e profissionais;
e) Indicação dos documentos que instruem os requerimentos;
f) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem de

interesse susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito
ou constituir motivo de preferência legal.

9.2.1 — Os requerimentos devem ser instruídos com:
9.2.1.1 — Documento comprovativo da qualidade de funcionário,

nos termos previstos no Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro.
9.2.1.2 — Documento comprovativo da posse de três anos de exer-

cício na categoria de técnico superior assessor com avaliação de serviço
de Muito bom ou a posse de cinco anos de exercício na categoria
de técnico superior assessor com avaliação de serviço não inferior
a Bom.

9.2.1.3 — Documento comprovativo da classificação nos últimos
cinco anos.

9.2.1.4 — Três exemplares do curriculum vitae, devidamente assi-
nados.

10 — As listas relativas ao concurso serão afixadas no placard do
Serviço de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos do Hospital de
São José, após publicação no Diário da República.

11 — A constituição do júri é a seguinte:

Presidente — Dr. João Manuel Alves Silveira Ribeiro, adminis-
trador hospitalar do Hospital de São José.

Vogais efectivos:

Dr. Daniel Gimenez Carrasqueiro, téncico superior assessor
principal do Hospital de Santa Marta.

Dr. Altino Armelim Sá d’Almeida, administrador hospitalar
do Hospital de São José.

Vogais suplentes:

Dr. Vítor Manuel Ascenção Moura, administrador hospi-
talar do Hospital de São José.

Dr.a Maria Eugénia Furtado Neves, administradora hos-
pitalar do quadro único do DRHS.

11.1 — O vogal efectivo indicado em primeiro lugar substitui o pre-
sidente nas suas faltas e impedimentos.

23 de Junho de 1998. — O Administrador Hospitalar da Área de
Gestão de Pessoal e Recursos Humanos, Altino Sá d’Almeida.

Hospital do Conde do Bracial

Aviso n.o 12 581/98 (2.a série). — Nos termos e para efeitos
do disposto na alínea b) do n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei
n.o 498/88, de 30 de Dezembro, torna-se público que se encontra
afixada no placard do serviço de pessoal, a partir da data da publicação
no Diário da República, do presente aviso, a lista dos candidatos
admitidos ao concurso interno geral de acesso para provimento de
um lugar de segundo-oficial administrativo do quadro de pessoal deste
Hospital, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 143, de 24 de Junho de 1998.

16 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, Manuel Ferro
Antão.

Aviso n.o 12 582/98 (2.a série). — Nos termos e para efeitos
do disposto na alínea b) do n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei
n.o 498/88, de 30 de Dezembro, torna-se público que se encontra
afixada no placard do serviço de pessoal, a partir da data da publicação
no Diário da República do presente aviso, a lista dos candidatos admi-
tidos ao concurso interno geral de acesso para provimento de um
lugar de primeiro-oficial administrativo do quadro de pessoal deste
Hospital, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 143, de 24 de Junho de 1998.

16 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, Manuel Ferro
Antão.

Aviso n.o 12 583/98 (2.a série). — 1 — Nos termos e para efeitos
do disposto na alínea b) do n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei
n.o 498/88, de 30 de Dezembro, torna-se público que se encontra
afixada no placard do serviço de pessoal, a partir da data da publicação
no Diário da República, do presente aviso, a lista dos candidatos
admitidos ao concurso interno geral de ingresso para provimento de
dois lugares de terceiro-oficial administrativo do quadro de pessoal
deste Hospital, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 141, de 22 de Junho de 1998.
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2 — As provas de conhecimentos gerais realizam-se no dia 14 de
Setembro de 1998, pelas 14 horas e 30 minutos, no Hospital do Conde
do Bracial.

Os candidatos devem ser portadores do bilhete de identidade.

16 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, Manuel Ferro
Antão.

Aviso n.o 12 584/98 (2.a série). — 1 — Nos termos e para efeitos
do disposto na alínea b) do n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei
n.o 498/88, de 30 de Dezembro, torna-se público que se encontra
afixada no placard do serviço de pessoal, a partir da data da publicação
no Diário da República, do presente aviso, a lista dos candidatos
admitidos ao concurso interno geral de ingresso para provimento de
quatro lugares de auxiliar de acção médica do quadro de pessoal
deste Hospital, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 141, de 22 de Junho de 1998.

2 — As provas de conhecimentos gerais realizam-se no dia 14 de
Setembro de 1998, pelas 16 horas, no Hospital do Conde do Bracial.

Os candidatos devem ser portadores do bilhete de identidade.

16 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, Manuel Ferro
Antão.

Hospital Distrital de Bragança

Aviso n.o 12 585/98 (2.a série). — Para cumprimento do disposto
na Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro, secção VII, n.o 34, publica-se
a lista de classificação final dos candidatos ao concurso interno ins-
titucional de provimento de assistente de estomatologia da carreira
médica hospitalar, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 95, de 23 de Abril de 1998.

Maria da Graça Peixoto Cordeiro — 18,1 valores.

Da homologação cabe recurso, a interpor nos termos do disposto
no n.o 35, secção VII, da Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro.

14 de Julho de 1998. — O Director, Carlos Alberto Vaz.

Hospital Distrital da Figueira da Foz

Aviso n.o 12 586/98 (2.a série). — Concursos internos gerais de
acesso para enfermeiros especialistas. — 1 — Por despacho do conselho
de administração de 16 de Julho de 1998, faz-se público que se encon-
tram abertos concursos internos gerais de acesso para as categorias
abaixo mencionadas do quadro de pessoal do Hospital Distrital da
Figueira da Foz, aprovado pela Portaria n.o 393/98, de 11 de Julho.

2 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novem-
bro, e Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, com a nova redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.

3 — Designação dos concursos:

Concurso n.o 24/98 — interno geral de acesso para enfermeiro
especialista de saúde comunitária;

Concurso n.o 25/98 — interno geral de acesso para enfermeiro
especialista de saúde materna e obstétrica;

Concurso n.o 26/98 — interno geral de acesso para enfermeiro
especialista de saúde mental e psiquiátrica.

4 — Vagas existentes no quadro:

Concurso n.o 24/98 — uma vaga;
Concurso n.o 25/98 — quatro vagas;
Concurso n.o 26/98 — uma vaga.

5 — Prazo de validade — os concursos esgotam-se com o preen-
chimento das vagas postas a concurso.

6 — Local de trabalho — o local de trabalho é no Hospital Distrital
da Figueira da Foz.

7 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional do lugar a prover
é o constante do n.o 3 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de
8 de Novembro.

8 — Vencimento — o vencimento dos lugares a prover é o cor-
respondente à categoria de enfermeiro especialista — tabela I do
Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro.

9 — Características do concurso:
9.1 — Prazo de candidatura — o prazo para apresentação dos

requerimentos de admissão ao concurso é de 15 dias úteis a contar
da publicação deste aviso no Diário da República.

9.2 — Método de avaliação — o método de avaliação a utilizar será
o de avaliação curricular, de acordo com o n.o 5 do artigo 34.o do
Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro.

9.3 — Os critérios de selecção a elaborar pelo júri serão afixados
no placard do Serviço de Pessoal deste Hospital a partir do dia em
que for publicado este aviso no Diário da República, de acordo com
o n.o 3.1 da circular normativa n.o 6/92, do DRHS.

10 — São requisitos de admissão ao concurso:
10.1 — Requisitos gerais — os referidos no n.o 3 do artigo 27.o do

Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro.
10.2 — Requisitos especiais — reunir uma das condições previstas

nas alíneas a), b) ou c) do artigo 11.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 437/91.
11 — Formalização das candidaturas:
11.1 — Os candidatos deverão apresentar requerimento dirigido ao

presidente do conselho de administração do Hospital Distrital da
Figueira da Foz, entregue no Serviço de Pessoal, dentro das horas
de expediente, até ao último dia do prazo, ou remetido pelo correio,
registado e com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, dele devendo constar, em alíneas separadas:

a) Identificação do requerente (nome, residência, telefone,
número e data do bilhete de identidade e serviço de iden-
tificação que o emitiu);

b) Categoria profissional e estabelecimento ou serviço de saúde
a que o requerente esteja vinculado;

c) Referência ao aviso de abertura do concurso, identificando
o número e data do Diário da República onde vem publicado;

d) Identificação dos documentos que instruam o requerimento,
bem como a sua sumária caracterização;

e) Endereço para onde deverá ser remetido qualquer expediente
relativo ao concurso.

12 — No final do requerimento os candidatos poderão fazer refe-
rência a quaisquer a indicações julgadas necessárias para melhor
esclarecimento.

13 — O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclusão,
dos seguintes documentos:

a) Documento autenticado das habilitações literárias;
b) Documento autenticado das habilitações profissionais;
c) Atestado de robustez física devidamente actualizado;
d) Certificado do BCG, devidamente actualizado;
e) Fotocópia do bilhete de identidade, actualizado;
f) Declaração do serviço ou organismo de origem, da qual cons-

tem, de maneira inequívoca, a existência e natureza do vínculo
à função pública, a categoria que detém e a respectiva anti-
guidade na categoria e a classificação de serviço;

g) Três exemplares do curriculum vitae, dactilografados.

14 — Os candidatos funcionários deste Hospital ficam dispensados
da apresentação dos documentos enunciados no n.o 13, desde que
os mesmos constem do seu processo individual.

15 — As falsas declarações apresentadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

16 — As listas e demais informações relacionadas com o concurso
serão afixadas no placard do Serviço de Pessoal do HDFF, após publi-
cação no Diário da República.

17 — Constituição dos júris:
Concurso n.o 24/98:

Presidente — Piedade Pereira Bita, enfermeira-supervisora do
Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Vogais efectivos:

Amílcar de Oliveira Coelho, enfermeiro-chefe do Hospital
Distrital da Figueira da Foz.

Maria Antonieta Revés Pereira Concelo, enfermeira espe-
cialista do Centro de Saúde de Pombal.

Vogais suplentes:

Luísa Maria Garcia Verdete Azevedo, enfermeira especia-
lista do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

José Manuel Santiago Aranha de Sousa, enfermeiro espe-
cialista do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Concurso n.o 25/98:

Presidente — Piedade Pereira Bita, enfermeira-supervisora do
Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Vogais efectivos:

Catarina Pereira Marques, enfermeira-chefe do Hospital
Distrital da Figueira da Foz.

Luísa Maria Garcia Verdete Azevedo, enfermeira especia-
lista do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Vogais suplentes:

Zulmira Coelho Henriques da Silva Moura Portugal, enfer-
meira especialista do Hospital Distrital da Figueira da
Foz.

Marina Fernanda Simões Pereira da Costa, enfermeira espe-
cialista do Hospital Distrital da Figueira da Foz.
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Concurso n.o 26/98:

Presidente — Piedade Pereira Bita, enfermeira-supervisora do
Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Vogais efectivos:

Maria José dos Santos Caniceiro, enfermeira-chefe do Hos-
pital Distrital da Figueira da Foz.

José Carlos Pereira dos Santos, enfermeiro especialista do
Hospital de Sobral Cid.

Vogais suplentes:

Margarida Maria Martins, enfermeira especialista do Hos-
pital Distrital da Figueira da Foz.

José Manuel Santiago Aranha de Sousa, enfermeiro espe-
cialista do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

17 — O 1.o vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.

18 — Assiste ao júri a faculdade de exigir ao candidato, em caso
de dúvida sobre qualquer situação que descreva, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

20 de Julho de 1998. — Pelo Conselho de Administração, o Enfer-
meiro-Director, Nélson César dos Santos Fernandes.

Aviso n.o 12 587/98 (2.a série). — Concursos internos gerais de
acesso para enfermeiros especialistas. — 1 — Por despacho do conselho
de administração de 16 de Julho de 1998, faz-se público que se encon-
tram abertos concursos internos gerais de acesso para as categorias
abaixo mencionadas do quadro de pessoal do Hospital Distrital da
Figueira da Foz, aprovado pela Portaria n.o 393/98, de 11 de Julho.

2 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novem-
bro, e Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, com a nova redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.

3 — Designação dos concursos:

Concurso n.o 27/98 — interno geral de acesso para enfermeiro
especialista de saúde infantil e pediátrica;

Concurso n.o 28/98 — interno geral de acesso para enfermeiro
especialista em enfermagem de reabilitação;

Concurso n.o 29/98 — interno geral de acesso para enfermeiro
especialista em enfermagem médico-cirúrgica.

4 — Vagas existentes no quadro:

Concurso n.o 27/98 — uma vaga;
Concurso n.o 28/98 — duas vagas;
Concurso n.o 29/98 — duas vagas.

5 — Prazo de validade — dois anos, sendo válidos para as vagas
existentes e para as que vierem a ocorrer no período de validade.

6 — Local de trabalho — o local de trabalho é no Hospital Distrital
da Figueira da Foz.

7 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional do lugar a prover
é o constante do n.o 3 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de
8 de Novembro.

8 — Vencimento — o vencimento dos lugares a prover é o cor-
respondente à categoria de enfermeiro especialista — tabela I do
Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro.

9 — Características do concurso:
9.1 — Prazo de candidatura — o prazo para apresentação dos

requerimentos de admissão ao concurso é de 15 dias úteis a contar
da publicação deste aviso no Diário da República.

9.2 — Método de avaliação — o método de avaliação a utilizar será
o de avaliação curricular, de acordo com o n.o 5 do artigo 34.o do
Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro.

9.3 — Os critérios de selecção a elaborar pelo júri serão afixados
no placard do Serviço de Pessoal deste Hospital a partir do dia em
que for publicado este aviso no Diário da República, de acordo com
o n.o 3.1 da circular normativa n.o 6/92, do DRHS.

10 — São requisitos de admissão ao concurso:
10.1 — Requisitos gerais — os referidos no n.o 3 do artigo 27.o do

Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro.
10.2 — Requisitos especiais — reunir uma das condições previstas

nas alíneas a), b) ou c) do artigo 11.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 437/91.
11 — Formalização das candidaturas:
11.1 — Os candidatos deverão apresentar requerimento dirigido ao

presidente do conselho de administração do Hospital Distrital da
Figueira da Foz, entregue no Serviço de Pessoal, dentro das horas
de expediente, até ao último dia do prazo, ou remetido pelo correio,
registado e com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, dele devendo constar, em alíneas separadas:

a) Identificação do requerente (nome, residência, telefone,
número e data do bilhete de identidade e serviço de iden-
tificação que o emitiu);

b) Categoria profissional e estabelecimento ou serviço de saúde
a que o requerente esteja vinculado;

c) Referência ao aviso de abertura do concurso, identificando
o número e data do Diário da República onde vem publicado;

d) Identificação dos documentos que instruam o requerimento,
bem como a sua sumária caracterização;

e) Endereço para onde deverá ser remetido qualquer expediente
relativo ao concurso.

12 — No final do requerimento os candidatos poderão fazer refe-
rência a quaisquer indicações julgadas necessárias para melhor
esclarecimento.

13 — O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclusão,
dos seguintes documentos:

a) Documento autenticado das habilitações literárias;
b) Documento autenticado das habilitações profissionais;
c) Atestado de robustez física devidamente actualizado;
d) Certificado do BCG, devidamente actualizado;
e) Fotocópia do bilhete de identidade, actualizado;
f) Declaração do serviço ou organismo de origem, da qual cons-

tem, de maneira inequívoca, a existência e natureza do vínculo
à função pública, a categoria que detém e a respectiva anti-
guidade na categoria e a classificação de serviço;

g) Três exemplares do curriculum vitae, dactilografados.

14 — Os candidatos funcionários deste Hospital ficam dispensados
da apresentação dos documentos enunciados no n.o 13, desde que
os mesmos constem do seu processo individual.

15 — As falsas declarações apresentadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

16 — As listas e demais informações relacionadas com o concurso
serão afixadas no placard do Serviço de Pessoal do HDFF, após publi-
cação no Diário da República.

17 — Constituição dos júris:
Concurso n.o 27/98:

Presidente — Piedade Pereira Bita, enfermeira-supervisora do
Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Vogais efectivos:

António Joaquim Cordelo Espingardeiro, enfermeiro-chefe
do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Anabela Martins Moreira Salgado Serra, enfermeira espe-
cialista do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Vogais suplentes:

Ana Paula Murta Miguéns, enfermeira especialista do Hos-
pital Distrital da Figueira da Foz.

Dulce Menezes da Cruz, enfermeira especialista do Hospital
Distrital da Figueira da Foz.

Concurso n.o 28/98:

Presidente — Piedade Pereira Bita, enfermeira-supervisora do
Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Vogais efectivos:

António Augusto Dinis Simões, enfermeiro-chefe do Hos-
pital Distrital da Figueira da Foz.

Maria de Fátima Almeida Rodrigues, enfermeira especia-
lista do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Vogais suplentes:

Arnaldo Dias Gaspar, enfermeiro especialista do Hospital
Distrital da Figueira da Foz.

Maria Filomena Mendes Marques Ameixoeiro, enfermeira
especialista do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Concurso n.o 29/98:

Presidente — Piedade Pereira Bita, enfermeira-supervisora do
Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Vogais efectivos:

Maria Gilda da Fonseca Carreira, enfermeira-chefe do Hos-
pital Distrital da Figueira da Foz.

Manuel da Costa Ferreira, enfermeiro especialista do Hos-
pital Distrital da Figueira da Foz.

Vogais suplentes:

Isabel Rosa dos Santos Ferreira Sargento, enfermeira espe-
cialista do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Maria Manuela Andrade de Matos Campizes, enfermeira
especialista do Hospital Distrital da Figueira da Foz.



11 022 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE N.o 179 — 5-8-1998

17 — O 1.o vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.

18 — Assiste ao júri a faculdade de exigir ao candidato, em caso
de dúvida sobre qualquer situação que descreva, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

20 de Julho de 1998. — Pelo Conselho de Administração, o Enfer-
meiro-Director, Nélson César dos Santos Fernandes.

Rectificação n.o 1637/98. — Por ter sido publicado com inexac-
tidão no Diário da República, 2.a série, n.o 154, de 7 de Julho de
1998, rectif ica-se que onde se lê «Aviso n.o 10 903/98
(2.a série). — Concurso n.o 17/98 — interno geral de ingresso para a
categoria de terceiro-oficial da carreira de oficial administrativo [ . . . ]
7.3 — [. . .] Decreto-Lei n.o 175/95, de 21 de Junho, Decreto-Lei
n.o 50/96, de 16 de Maio [. . . ] 10 — [. . .] Maria Manuel Lopes, pri-
meiro-oficial administrativo» deve ler-se «Aviso n.o 10 903/98
(2.a série). — Concurso n.o 17/98 — interno geral de ingresso para a
categoria de terceiro-oficial da carreira de oficial administrativo [ . . . ]
7.3 — [. . .] Decreto-Lei n.o 175/95, de 21 de Julho, Decreto-Lei
n.o 66/97, de 1 de Abril [ . . . ] 10 — [. . .] Maria Manuela Lopes, pri-
meiro-oficial administrativo».

Esta rectificação não altera os prazos decorrentes da abertura do
concurso.

20 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, José Albino
e Silva.

Hospital Distrital de Peso da Régua

Aviso n.o 12 588/98 (2.a série). — Devidamente homologada por
deliberação do conselho de administração de 15 de Julho de 1998,
e após ter sido dado cumprimento ao preceituado no artigo 102.o
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.o 6/96, de 31 de Janeiro, torna-se público, nos termos do artigo 24.o
do Decreto-Lei n.o 498/98, de 30 de Dezembro, que a lista de clas-
sificação final dos candidatos opositores ao concurso interno geral
de acesso para segundo-oficial administrativo, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 113, de 16 de Maio de 1998, se encontra
afixada no dia da publicação deste aviso no Diário da República no
placard do Serviço de Pessoal, onde poderá ser consultada.

Da referida lista cabe recurso, no prazo de oito dias úteis a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República, para a
Ministra da Saúde, nos termos do n.o 3 do artigo 24.o, conjugado
com o n.o 1 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezem-
bro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 215/95,
de 22 de Agosto.

20 de Julho de 1998. — O Director, Graciano Agostinho Rebelo
Fernandes.

Aviso n.o 12 589/98 (2.a série). — Concurso interno geral de
ingresso na categoria de tesoureiro (Diário da República, 2.a série,
n.o 124, de 29 de Maio de 1998). — Torna-se público que a lista dos
candidatos admitidos e excluídos no concurso em epígrafe se encontra
afixada no expositor da Secção de Pessoal a partir da data da publi-
cação deste aviso no Diário da República, onde poderá ser consultada.

Mais se informa que as provas de conhecimentos terão lugar pelas
10 horas do dia 10 de Agosto de 1998, na sala de reuniões do Hospital
Distrital de Peso da Régua.

Bibliografia e legislação:

1) Área de legislação:

a) Decreto-Lei n.o 155/92, de 28 de Julho;
b) Decreto-Lei n.o 497/88, de 30 de Dezembro, alterado

pelo Decreto-Lei n.o 178/95, de 26 de Julho, e Decre-
to-Lei n.o 101-A/96, de 26 de Julho;

2) Área de contabilidade:

a) Lei n.o 6/91, de 20 de Fevereiro;
b) Decreto-Lei n.o 231/91, de 8 de Outubro;
c) Resolução do Tribunal de Contas n.o 1/93, publicada

no Diário da República, 1.a série, n.o 17, de 21 de Janeiro
de 1993.

20 de Julho de 1998. — O Director, Graciano Agostinho Rebelo
Fernandes.

Hospital Distrital de Portimão

Rectificação n.o 1638/98. — Por ter saído com inexactidões o
aviso n.o 9384/98 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 132, de 8 de Junho de 1998, a pp. 7904 e 7905, rectifica-se que
onde se lê, no n.o 1:

«a) Concurso interno geral de acesso para provimento de técnico
de 1.a classe;»

deve ler-se:

«a) Concurso interno geral de acesso para provimento de um lugar
de técnico de 1.a classe;»

Onde se lê, no n.o 12:
«a) Concurso interno geral de acesso para provimento de um lugar

de técnico de 1.a classe:

Vogais efectivos:

Luís Manuel Ferreira Silva, técnico de 1.a classe do Hospital
Distrital de Portimão.

Rui Manuel Araújo Ribeiro, técnico de 1.a classe do Hospital
Distrital de Portimão.

Vogais suplentes:

Cristina Maria Marques Duarte Músico, técnica principal
do Hospital Distrital de Lagos.

Ana Maria Batista de Almeida Bucho, técnica principal do
Hospital Distrital de Lagos.

b) Concurso interno geral de ingresso para provimento de dois luga-
res de técnico de 2.a classe:

Vogais efectivos:

Luís Manuel Ferreira Silva, técnico de 1.a classe do Hospital
Distrital de Portimão.

Anabela Magalhães Ribeiro, técnica de 2.a classe do Hospital
Distrital de Portimão.»

deve ler-se:
«a) Concurso interno geral de acesso para provimento de um lugar

de técnico de 1.a classe:

Vogais efectivos:

Rui Manuel Araújo Ribeiro, técnico de 1.a classe do Hospital
Distrital de Portimão.

Luís Alexandre Moura Borges, técnico de 1.a classe do Hos-
pital Distrital de Portimão.

Vogais suplentes:

Cristina Maria Marques Duarte Músico, técnica principal
do Hospital Distrital de Lagos.

Ana Maria Batista de Almeida Boucho, técnica principal
do Hospital Distrital de Lagos.

b) Concurso interno geral de ingresso para provimento de dois luga-
res de técnico de 2.a classe:

Vogais efectivos:

Luís Alexandre Moura Borges, técnico de 1.a classe do Hos-
pital Distrital de Portimão.

Anabela Magalhães Ribeiro, técnica de 2.a classe do Hospital
Distrital de Portimão.»

14 de Julho de 1998. — A Administradora-Delegada, Maria Con-
ceição Chagas Saúde.

Hospital Distrital de São João da Madeira

Aviso n.o 12 590/98 (2.a série). — 1 — Nos termos dos arti-
gos 15.o, 23.o, 30.o e 31.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março,
e da Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro, faz-se público que, por
deliberação do conselho de administração de 13 de Julho de 1998,
se encontra aberto concurso institucional interno geral para provi-
mento de uma vaga de assistente de ortopedia, da carreira médica
hospitalar, do quadro de pessoal deste Hospital, aprovado pela Por-
taria n.o 833/91, de 14 de Agosto, e alterado pela Portaria n.o 222/98,
de 6 de Abril.

2 — Tipo de concurso — institucional, interno geral, aberto a todos
os médicos possuidores dos requisitos gerais e especiais e já vinculados
à função pública, independentemente do serviço a que pertençam.
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3 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga anunciada,
esgotando-se com o seu preenchimento.

4 — Local de trabalho — no Hospital Distrital de São João da
Madeira, bom como noutras instituições com as quais este Hospital
tenha ou venha a ter acordos ou protocolos de colaboração, nos termos
do n.o 2 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março.

5 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, e na Portaria n.o 43/98,
de 26 de Janeiro, e, supletivamente, pelas disposições aplicáveis do
Código do Procedimento Administrativo.

6 — Regime de trabalho/vencimento — dedicação exclusiva, trinta
e cinco horas semanais, salvo se os interessados declararem a sua
opção pelo regime de tempo completo, podendo qualquer deles ser
desenvolvido em horários desfasados, de acordo com as disposições
legais existentes nesta matéria, nomeadamente o despacho ministerial
n.o 19/90, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 193, de
27 de Agosto de 1990. O vencimento é o constante do anexo I ao
Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, conjugado com o Decreto-Lei
n.o 198/97, de 2 de Agosto.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — São requisitos gerais de admissão ao concurso:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional, casos em que
deve ser feita prova de conhecimento da língua portuguesa;

b) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando
obrigatório;

c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;

d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7.2 — São requisitos especiais de admissão:

a) Possuir o grau de assistente de ortopedia ou equivalente legal,
nos termos do n.o 3 do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 73/90,
de 6 de Março;

b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos.

8 — Apresentação de candidaturas:
8.1 — Forma — a candidatura deve ser formalizada mediante

requerimento dirigido ao presidente do conselho de administração
do Hospital Distrital de São João da Madeira e entregue na Secção
de Pessoal, bem como os documentos que o devem instruir, pes-
soalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, desde
que seja expedido até ao termo do prazo fixado no n.o 8.2.

8.2 — Prazo — o prazo para apresentação da candidatura é de
20 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário
da República.

8.3 — Dos requerimentos devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação do requerente (nome, naturalidade, residência
e telefone e número, data e validade do bilhete de identidade
e serviço de identificação que o emitiu);

b) Categoria profissional e estabelecimento de saúde a que o
requerente esteja vinculado;

c) Referência ao aviso de abertura do concurso, identificado
o número e data do Diário da República onde vem anunciado,
bem como a área profissional a que concorre;

d) Indicação de documentos que instruam o requerimento, bem
como a sua sumária caracterização;

e) Endereço para onde poderá ser remetido qualquer expediente
relativo ao concurso.

9 — O requerimento de admissão ao concurso deverá ser acom-
panhado por:

a) Documento comprovativo da posse do grau de assistente de
ortopedia ou equivalente;

b) Documento comprovativo do vínculo à função pública;
c) Documento comprovativo de que o candidato se encontra

inscrito na Ordem dos Médicos;
d) Cinco exemplares do curriculum vitae.

9.1 — A apresentação do documento referido na alínea c) do
número anterior pode ser substituída por declaração no requerimento,
sob compromisso de honra, da situação precisa em que o candidato
se encontra relativamente ao requisito.

9.2 — A falta dos documentos previstos nas alíneas a) e b) do n.o 8
implica a não admissão ao concurso.

9.3 — Os exemplares do curriculum vitae podem ser apresentados
até 10 dias úteis após o termo do prazo de candidatura, implicando
a sua não apresentação dentro daquele prazo a não admissão a
concurso.

10 — As falsas declarações feitas pelos candidatos no requerimento
ou nos curricula são puníveis nos termos da lei penal e constituem
infracção disciplinar se o candidato for funcionário ou agente.

11 — O método de selecção dos candidatos é a avaliação curricular,
nos termos da seçcão VI da Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro.

12 — As listas de candidatos serão afixadas no placard do Serviço
de Pessoal do Hospital Distrital de São João da Madeira, sendo os
candidatos notificados sempre que o Código do Procedimento Admi-
nistrativo assim o exija.

13 — Constituição do júri:

Presidente — Dr. Mário Augusto Martins de Pinho, chefe de
serviço de ortopedia, exercendo funções de director de serviço.

Vogais efectivos:

Dr. Joaquim Luís Pereira Gomes, chefe de serviço de
ortopedia.

Dr. Adérito de Jesus Canha, assistente de ortopedia.

Vogais suplentes:

Dr. João Carlos Alves Conceição, assistente de ortopedia.
Dr. António Manuel Pereira Bernardino Costa, assistente

de ortopedia.

14 — O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

15 — Todos os elementos do júri fazem parte do quadro de pessoal
do Hospital Distrital de São João da Madeira.

17 de Julho de 1998. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Fernando Neves Portal e Silva.

Hospital Distrital de Torres Novas

Aviso n.o 12 591/98 (2.a série). — Para conhecimento dos inte-
ressados, faz-se pública a lista classificativa final do concurso interno
geral de acesso para provimento de um lugar de chefe de serviço
de medicina interna, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 71, de 25 de Março de 1998, homologada por deliberação
do conselho de administração de 15 de Julho de 1998:

Augusto da Silva Cavaco Saraiva — 17 valores.

Foi dado cumprimento ao disposto nos artigos 100.o e seguintes
do Código do Procedimento Administrativo.

O candidato dispõe de 10 dias úteis a contar da data da publicação
deste aviso para recorrer para o director-geral da Saúde, devendo
o recurso ser apresentado neste Hospital.

20 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, Abílio Calado
Frazão.

Hospital do Espírito Santo — Évora

Aviso n.o 12 592/98 (2.a série). — Classificação final do internato
complementar. — Nos termos da Portaria n.o 695/95, de 30 de Junho,
concluiu o internato complementar, o que lhe confere o grau de assis-
tente na respectiva área, a seguinte médica:

Pediatria médica:

Dr.a Catarina de Castro Sobral Blanco Limbert Zinterl — dia 16 de
Julho de 1998 — 18,7 valores.

17 de Julho de 1998. — O Director, José Ramalho Ilhéu.

Hospital de Garcia de Orta

Aviso n.o 12 593/98 (2.a série). — Faz-se público que nesta data
se encontra afixada no expositor exterior junto à secção de pessoal
a lista de candidatos admitidos e excluídos no concurso interno geral
de ingresso na categoria de técnico superior principal da carreira
técnica superior do regime geral do quadro de pessoal do Hospital
de Garcia de Orta, aberto por aviso publlicado no Diário da República,
2.a série, n.o 136, de 16 de Junho de 1998:

Candidatos admitidos:

Rosa Maria da Costa Pais Monteiro Folgado.

Candidatos excluídos:

(Não existem candidatos excluídos.)

16 de Julho de 1998. — O Director de Serviços de Gestão de Recur-
sos Humanos, por subdelegação, Alberto Ribeiro.
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Hospital Geral de Santo António

Aviso n.o 12 594/98 (2.a série). — Concurso interno geral de acesso
para técnico de 1.a classe de fisioterapia. — 1 — Por despacho do admi-
nistrador-delegado de 9 de Julho de 1998, no uso de competência
subdelegada pelo conselho de administração, faz-se público que está
aberto concurso interno geral de acesso para preenchimento de três
lugares vagos de técnico de 1.a classe de fisioterapia do quadro de
pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica deste Hospital, aprovado
pela Portaria n.o 1019/94, de 22 de Novembro.

1.1 — Este concurso é válido para o preenchimento das vagas postas
a concurso e das que venham a vagar no prazo de dois anos contados
a partir da data da publicação da respectiva lista de classificação final
no Diário da República.

2 — Legislação aplicável — o presente concurso é aberto nos termos
do Decreto-Lei n.o 123/89, de 14 de Abril, do Decreto-Lei n.o 235/90,
de 17 de Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 14/95, de 21 de Janeiro, e do Decreto-Lei n.o 203/90, de 20 de
Junho.

3 — Características do concurso:
3.1 — Prazo de candidatura — o prazo de apresentação das can-

didaturas é de 15 dias contados a partir da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

3.2 — A este concurso podem candidatar-se os técnicos de 2.a classe
com pelo menos três anos de bom e efectivo serviço na categoria.

4 — Conteúdo funcional — as funções correspondentes ao lugar a
prover e definidas no n.o 4.1 da Portaria n.o 256-A/86, de 28 de Maio.

5 — O vencimento é o que resulta da aplicação do Decreto-Lei
n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação complementar. As con-
dições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes
para a Administração Pública.

6 — Local de trabalho — no Hospital Geral de Santo António e
suas extensões.

7 — Requisitos de admissão a concurso:
7.1 — Requisitos gerais:
7.1.1 — Os requisitos gerais são os constantes do artigo 20.o do

Decreto-Lei n.o 235/90, de 17 de Julho.
8 — Requisitos especiais — os constantes no n.o 3 do artigo 2.o

do Decreto-Lei n.o 123/89, de 14 de Abril.
9 — Método de selecção:
9.1 — O método de selecção a utilizar será o de avaliação curricular.
10 — Processo de candidaturas:
10.1 — Documentos a entregar ou remeter pelo correio, com aviso

de recepção, à Repartição de Pessoal do Hospital Geral de Santo
António, donde conste:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço
que o emitiu, situação militar, número de contribuinte, código
e respectiva repartição de finanças, residência, código postal
e telefone);

b) Referência ao concurso a que se candidata, mediante indi-
cação do número e data do Diário da República onde vem
anunciado;

c) Declaração, sob compromisso de honra, em alíneas separadas,
de que reúne os requisitos gerais de admissão ao concurso;

d) Certificado de habilitações literárias e profissionais;
e) Certidão comprovativa do tempo na categoria, na carreira

e na função pública, bem como as fichas de notação dos
últimos três anos;

f) Três exemplares do curriculum vitae.

11 — O requerimento de admissão ao concurso terá de ser obri-
gatoriamente acompanhado de todos os documentos exigidos no aviso
de abertura de concurso, sob pena de exclusão.

11.1 — Os candidatos deste Hospital estão dispensados da apre-
sentação dos documentos que constem nos seus processos individuais.

12 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação
de documentos comprovativos das declarações prestadas.

13 — As falsas declarações prestadas serão punidas nos termos da
lei.

14 — O júri tem a seguinte constituição:

Presidente — Maria Conceição Gonçalves Felizardo, técnica
especialista de 1.a classe de fisioterapia do Hospital Geral de
Santo António.

Vogais efectivos:

Cecília Maria Amaral da Fonte, técnica principal de fisio-
terapia do Hospital Geral de Santo António.

Ana Rosa dos Santos Belo, técnica de 1.a classe de fisio-
terapia do Hospital Geral de Santo António.

Vogais suplentes:

Isolina Maria S. Costa e Castro, técnica de 1.a classe de
fisioterapia do Hospital Geral de Santo António.

Margarida Maria Monteiro Lopes, técnica de 1.a classe de
fisioterapia do Hospital Geral de Santo António.

15 — O presidente do júri será substituído, em caso de falta ou
impedimento, pelo 1.o vogal efectivo.

15 de Julho de 1998. — O Director, Luís de Carvalho.

Aviso n.o 12 595/98 (2.a série). — Concurso institucional interno
geral de provimento para assistente de clínica geral. — 1 — Nos termos
dos artigos 16.o a 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março,
e do Regulamento dos Concursos de Provimento da Carreira Médica
de Clínica Geral, aprovado pela Portaria n.o 47/98, de 30 de Janeiro,
faz-se público que, por despacho de administrador-delegado de 26 de
Maio de 1998, por delegação de competência, se encontra aberto
concurso interno de provimento para preenchimento de um lugar
vago de assistente de clínica geral da carreira médica de clínica geral
do quadro de pessoal médico deste Hospital, aprovado pela Portaria
n.o 1019/94, de 22 de Novembro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.o 1082/95, de 4 de Setembro, na área de medicina social
e familiar e saúde ocupacional.

2 — O concurso é institucional interno geral, aberto a todos os
médicos possuidores dos requisitos gerais e especiais que estejam vin-
culados à função pública e visa exclusivamente o preenchimento da
vaga posta a concurso, pelo que se esgota com o preenchimento desta.

3 — Requisitos de admissão — gerais e especiais:
3.1 — São requisitos gerais de admissão ao concurso:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional, casos em que
deve ser feita prova de conhecimentos da língua portuguesa;

b) Apresentar documento comprovativo do cumprimento da Lei
do Serviço Militar ou de outro que o substitua, quando
obrigatório;

c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que respeita a candidatura;

d) Possuir a robustez física e psíquica indispensáveis ao exercício
da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

3.2 — É requisito especial estar habilitado com o grau de generalista
ou sua equiparação, obtida nos termos do n.o 3 do artigo 22.o do
Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março.

4 — São objectivos programáticos do Hospital Geral de Santo Antó-
nio nesta área:

Prestação de cuidados de medicina familiar e clínica geral aos
funcionários do Hospital;

Elaboração e execução de programas de segurança no trabalho
e de controlo sanitário do pessoal;

Ensino pré-graduado de medicina social e familiar.

5 — Local de trabalho — no Hospital Geral de Santo António, bem
como noutras instituições com os quais tenha ou venha a ter acordos
ou protocolos de colaboração, nos termos do n.o 2 do artigo 27.o
do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março.

6 — Regime de trabalho — o horário correspondente ao regime
de trabalho que for atribuído aos candidatos providos poderá ser
desfasado, de acordo com as disposições legais existentes nesta maté-
ria, nomeadamente o despacho ministerial n.o 10/90.

7 — Apresentação de candidaturas:
7.1 — Prazo — o prazo para apresentação de candidaturas é de

20 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

7.2 — Forma — a candidatura deve ser formalizada mediante
requerimento dirigido ao presidente do conselho de administração
do Hospital Geral de Santo António e entregue no Serviço de Pessoal
pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, desde
que tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado no n.o 7.1.

7.3 — Dos requerimentos devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação do requerente, nomeadamente nome, natura-
lidade, residência, telefone e número e data do bilhete de
identidade;

b) Grau, categoria profissional e estabelecimento ou serviço de
saúde a que o requerente eventualmente esteja vinculado;

c) Referência ao aviso de abertura do concurso, identificando
o número e data do Diário da República em que vem
publicado;

d) Identificação dos documentos que instruam o requerimento,
bem como a sua sumária caracterização;

e) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente
relativo ao concurso.

7.3.1 — Os requerimentos de admissão a concurso devem ser acom-
panhados da documentação exigida no respectivo aviso de abertura,
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implicando a imediata exclusão a não entrega daqueles cuja apre-
sentação inicial tiver sido declarada indispensável naquele aviso.

8 — As falsas declarações prestadas nos requerimentos pelos can-
didatos serão punidas nos termos da lei penal.

9 — Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados por:

a) Documentação comprovativa do grau da carreira correspon-
dente ao concurso ou fotocópia autenticada do mesmo;

b) Cinco exemplares dos curricula, um dos quais acompanhado
dos originais ou fotocópias autenticadas dos documentos com-
provativos dos factos ou elementos invocados para efeito de
valorização;

c) Documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Médi-
cos;

d) Documento comprovativo do cumprimento da Lei do Serviço
Militar ou de outro que o substitua, quando obrigatório;

e) Certificado de robustez física e psíquica indispensáveis para
o exercício das funções a que se candidata;

f) Certificado do registo criminal;
g) Documento comprovativo da natureza e tempo de vínculo

a qualquer estabelecimento ou serviço de saúde dependente
do Ministério da Saúde, se for caso disso, bem como da anti-
guidade na categoria actual e na carreira, com indicação das
faltas dadas e sua qualificação.

9.1 — Os documentos referidos, com excepção dos curricula e do
mencionado na alínea g) do número anterior, podem, no todo ou
em parte, ser substituídos por certidão comprovativa da sua entrega
pelo candidato que seja funcionário ou agente em estabelecimento
ou serviço de saúde ao qual esteja ou tenha estado vinculado.

10 — Os métodos de selecção a utilizar são os mencionados nos
n.os 62 a 66, inclusive, da secção VI da Portaria n.o 47/98, de 30 de
Janeiro.

11 — Constituição do júri:

Presidente — Dr.a Isabel Maria Pilão Fortuna de Moura, chefe
de serviço de clínica geral do Centro de Saúde de São Mamede
de Infesta.

Vogais efectivos:

Dr. António Maria Dourado Barroso dos Santos, assistente
graduado de clínica geral do Hospital Geral de Santo
António, substituto do presidente.

Dr.a Ivone Cristina Mauroy da Fonseca, assistente graduada
de clínica geral do Hospital Geral de Santo António.

Vogais suplentes:

Dr.a Maria Joaquina Marques Filipe, assistente graduada
de clínica geral do Centro de Saúde da Batalha.

Dr.a Maria Fátima Pais Silva Torres Lima, chefe de serviço
de clínica geral do Centro de Saúde da Carvalhosa.

16 de Julho de 1998. — O Director, Luís de Carvalho.

Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão

Rectificação n.o 1639/98. — Por ter saído com inexactidão a
publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 133, de 9
de Junho de 1998, aviso n.o 9453/98, rectifica-se que onde se lê «Antó-
nio Curião Quintino, técnico principal de ortopróteses do Hospital
Ortopédico Sant’Ana» deve ler-se «António Curião Quintino, técnico
especialista de ortopróteses do Hospital Ortopédico Sant’Ana».

21 de Julho de 1998. — O Director, Alfredo Lacerda Cabral.

Hospital de Padre Américo — Vale do Sousa

Aviso n.o 12 596/98 (2.a série). — Concurso interno geral de acesso
para constituição de reservas de recrutamento para primeiro-oficial admi-
nistrativo. — 1 — Por despacho do conselho de administração de 18
de Novembro de 1998, faz-se público que se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso
no Diário da República, concurso interno geral de acesso para cons-
tituição de reservas de recrutamento para provimento na categoria
de primeiro-oficial administrativo do quadro de pessoal do Hospital
de Padre Américo — Vale do Sousa, aprovado pela Portaria
n.o 918/94, de 14 de Outubro.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para as vagas que
ocorrerem no prazo de um ano contado da data da publicação da
lista de classificação final.

3 — Conteúdo funcional — funções de natureza executiva relati-
vamente às áreas de contabilidade, pessoal, aprovisionamento, patri-
mónio, secretaria, expediente, arquivo e estatística.

4 — Local de trabalho e vencimento — no Hospital de Padre Amé-
rico — Vale do Sousa, sendo o vencimento o correspondente ao esca-
lão a fixar nos termos do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 353-A/89,
de 16 de Outubro, e Decreto-Lei n.o 420/91, de 29 de Outubro.

5 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelos
Decretos-Leis n.os 498/88, de 30 de Dezembro, 248/85, de 15 de Julho,
427/89, de 7 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro, 420/91, de
29 de Outubro, e 215/95, de 22 de Agosto.

6 — Métodos de selecção:
6.1 — Prova de avaliação curricular;
6.2 — Prova de entrevista.
7 — A prova de avaliação curricular avalia as aptidões profissionais

dos candidatos, ponderando, de acordo com as exigências da função,
a habilitação académica de base, a formação e a qualificação e expe-
riência profissionais, na área para que o concurso é aberto, nos termos
da alínea b) do n.o 1 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de
30 de Dezembro, e do n.o 3 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 215/95,
de 22 de Agosto, por aplicação da seguinte fórmula, sendo cada item
valorizado de 0 a 20 valores:

AC=[(3×EP)+(1×HL)+(2×FP)+(2×CS)+(2×C)]
10

em que:

EP=experiência profissional — valorizada de 0 a 20 valores;
HL=habilitações literárias — valorizada de 0 a 20 valores;
FP=formação profissional — valorizada de 0 a 20 valores;
CS=classificação de serviço — valorizada de 0 a 20 valores;
C=apreciação do currículo — valorizada de 0 a 20 valores.

7.1 — A prova de entrevista — E —, valorizada de 0 a 20 valores,
resultará da média aritmética ponderada dos seguintes itens, depois
de estabelecida a respectiva escala de equivalências, destinada a ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, nos termos defi-
nidos na alínea d) do n.o 1 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 215/95,
de 22 de Agosto, por aplicação da seguinte fórmula:

E=[(5×QAP)+(3×PFE)+(2×CCE)]
10

em que:

QAP=qualificação e atitudes profissionais — avalia a adequação
da qualificação profissional ao posto de trabalho, bem como
a capacidade de iniciativa e de adaptação a situações
novas — valorizada de 0 a 20 valores;

PFE=presença e forma de estar — avalia o comportamento
externo do candidato em termos de apresentação, grau de
confiança e sociabilidade — valorizada de 0 a 20 valores;

CCE=capacidade de comunicação e expressão — avalia a capa-
cidade de expressão e de comunicação oral, designadamente
a aptidão para transmitir ideias novas de forma clara, precisa
e rigorosa — valorizada de 0 a 20 valores.

7.2 — Classificação final — CF — resultará da aplicação da
seguinte fórmula:

CF=(AC+E)
2

em que:

AC=classificação final da prova de avaliação curricular;
E=classificação final da prova de entrevista.

8 — Requisitos de admissão ao concurso:
8.1 — Requisitos gerais — os previstos no artigo 22.o do Decreto-

-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro.
8.2 — Requisitos especiais — possuir a categoria de segundo-oficial

com o mínimo de três anos e a classificação de serviço não inferior
a Bom.

9 — Apresentação de candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao presidente do conselho de administração do Hos-
pital de Padre Américo — Vale do Sousa, solicitando a sua admissão
ao concurso e entregue no serviço de pessoal, durante as horas normais
de expediente, até ao último dia do prazo estabelecido neste aviso,
podendo também ser enviado pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, o qual se considera dentro do prazo desde que tenha
sido expedido até ao termo do prazo fixado.

9.2 — Do requerimento de admissão deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
bilhete de identidade, número, data e serviço de identificação
que o emitiu), residência e código postal;

b) Habilitações literárias;
c) Categoria profissional, com indicação do estabelecimento ou

serviço onde se encontra colocado;
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d) Identificação do concurso, mediante referência ao número
e data do Diário da República onde se encontra publicado
o respectivo aviso de abertura;

e) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever
apresentar.

10 — O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes docu-
mentos, sob pena de exclusão:

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
para provimento, previstos no n.o 8.1 do presente aviso, ou
certificado passado pelos serviços a que se encontra vinculado,
ou declaração, sob compromisso de honra, em alíneas sepa-
radas, da situação precisa em que se encontra relativamente
a cada um dos requisitos gerais;

b) Certificado autenticado das habilitações literárias;
c) Certidão e ou documentos comprovativos dos requisitos que

possui e exigidos no n.o 8.2 do respectivo aviso;
d) Documento autenticado comprovativo da classificação de ser-

viço obtida, donde conste a notação, sob a forma quantitativa,
nos últimos três anos ou fotocópia autenticada das fichas de
notação referentes aos mesmos;

e) Quatro exemplares do curriculum vitae.

11 — As listas de candidatos admitidos, excluídos e de classificação
final serão publicadas nos termos dos artigos 24.o e 33.o dos Decretos-Leis
n.os 498/88, de 30 de Dezembro, e 215/95, de 22 de Agosto.

12 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação
de documentos comprovativos das declarações prestadas.

13 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos reque-
rimentos serão punidas nos termos da lei.

14 — Constituição do júri:

Presidente — Dr. Manuel Ribeiro dos Santos, administrador-de-
legado do Hospital de Padre Américo — Vale do Sousa.

Vogais efectivos:

1.o Maria Amália Rodrigues Andrade Rodrigues, chefe de
secção do Instituto de Medicina Legal do Porto.

2.o Maria Fernanda de Jesus Mota Lopes de Sousa, pri-
meiro-oficial do Hospital de Padre Américo — Vale do
Sousa.

Vogais suplentes:

1.o Carlos Manuel Nunes Barbosa, chefe de secção do Cen-
tro Regional de Alcoologia do Norte.

2.o Manuel António Lopes, chefe de secção do Hospital de
Padre Américo — Vale do Sousa.

14.1 — O 1.o vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.

16 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, Ribeiro dos
Santos.

Aviso n.o 12 597/98 (2.a série). — Concurso interno geral de acesso
para segundo-oficial administrativo. — 1 — Por despacho do conselho
de administração de 14 de Julho de 1998, faz-se público que se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República, concurso interno geral de acesso
para provimento de três lugares vagos de oficial administrativo prin-
cipal do quadro de pessoal do Hospital de Padre Américo — Vale
do Sousa, aprovado pela Portaria n.o 918/94, de 14 de Outubro.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para as vagas postas
a concurso, pelo que se esgota com o seu preenchimento.

3 — Conteúdo funcional — funções de natureza executiva relati-
vamente às áreas de contabilidade, pessoal, aprovisionamento, patri-
mónio, secretaria, expediente, arquivo e estatística.

4 — Local de trabalho e vencimento — no Hospital de Padre Amé-
rico — Vale do Sousa, sendo o vencimento o correspondente ao esca-
lão a fixar nos termos do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 353-A/89,
de 16 de Outubro, e Decreto-Lei n.o 420/91, de 29 de Outubro.

5 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelos
Decretos-Leis n.os 498/88, de 30 de Dezembro, 248/85, de 15 de Julho,
427/89, de 7 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro, 420/91, de
29 de Outubro, e 215/95, de 22 de Agosto.

6 — Métodos de selecção:
6.1 — Prova de avaliação curricular;
6.2 — Prova de entrevista.
7 — A prova de avaliação curricular avalia as aptidões profissionais

dos candidatos, ponderando, de acordo com as exigências da função,
a habilitação académica de base, a formação e a qualificação e expe-
riência profissionais, na área para que o concurso é aberto, nos termos
da alínea b) do n.o 1 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de

30 de Dezembro, e do n.o 3 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 215/95,
de 22 de Agosto, por aplicação da seguinte fórmula, sendo cada item
valorizado de 0 a 20 valores:

AC=[(3×EP)+(1×HL)+(2×FP)+(2×CS)+(2×C)]
10

em que:

EP=experiência profissional — valorizada de 0 a 20 valores;
HL=habilitações literárias — valorizada de 0 a 20 valores;
FP=formação profissional — valorizada de 0 a 20 valores;
CS=classificação de serviço — valorizada de 0 a 20 valores;
C=apreciação do currículo — valorizada de 0 a 20 valores.

7.1 — A prova de entrevista — E —, valorizada de 0 a 20 valores,
resultará da média aritmética ponderada dos seguintes itens, depois
de estabelecida a respectiva escala de equivalências, destinada a ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, nos termos defi-
nidos na alínea d) do n.o 1 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 215/95,
de 22 de Agosto, por aplicação da seguinte fórmula:

E=[(5×QAP)+(3×PFE)+(2×CCE)]
10

em que:

QAP=qualificação e atitudes profissionais — avalia a adequação
da qualificação profissional ao posto de trabalho, bem como
a capacidade de iniciativa e de adaptação a situações
novas — valorizada de 0 a 20 valores;

PFE=presença e forma de estar — avalia o comportamento
externo do candidato em termos de apresentação, grau de
confiança e sociabilidade — valorizada de 0 a 20 valores;

CCE=capacidade de comunicação e expressão — avalia a capa-
cidade de expressão e de comunicação oral, designadamente
a aptidão para transmitir ideias novas de forma clara, precisa
e rigorosa — valorizada de 0 a 20 valores.

7.2 — Classificação final — CF — resultará da aplicação da
seguinte fórmula:

CF=(AC+E)
2

em que:

AC=classificação final da prova de avaliação curricular;
E=classificação final da prova de entrevista.

8 — Requisitos de admissão ao concurso:
8.1 — Requisitos gerais — os previstos no artigo 22.o do Decreto-

-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro.
8.2 — Requisitos especiais — possuir a categoria de terceiro-oficial

administrativo com o mínimo de três anos e a classificação de serviço
não inferior a Bom.

9 — Apresentação de candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao presidente do conselho de administração do Hos-
pital de Padre Américo — Vale do Sousa, solicitando a sua admissão
ao concurso e entregue no serviço de pessoal, durante as horas normais
de expediente, até ao último dia do prazo estabelecido neste aviso,
podendo também ser enviado pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, o qual se considera dentro do prazo desde que tenha
sido expedido até ao termo do prazo fixado.

9.2 — Do requerimento de admissão deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
bilhete de identidade, número, data e serviço de identificação
que o emitiu), residência e código postal;

b) Habilitações literárias;
c) Categoria profissional, com indicação do estabelecimento ou

serviço onde se encontra colocado;
d) Identificação do concurso, mediante referência ao número

e data do Diário da República onde se encontra publicado
o respectivo aviso de abertura;

e) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever
apresentar.

10 — O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes docu-
mentos, sob pena de exclusão:

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
para provimento, previstos no n.o 8.1 do presente aviso, ou
certificado passado pelos serviços a que se encontra vinculado,
ou declaração, sob compromisso de honra, em alíneas sepa-
radas, da situação precisa em que se encontra relativamente
a cada um dos requisitos gerais;

b) Certificado autenticado das habilitações literárias;
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c) Certidão e ou documentos comprovativos dos requisitos que
possui e exigidos no n.o 8.2 do respectivo aviso;

d) Documento autenticado comprovativo da classificação de ser-
viço obtida, donde conste a notação, sob a forma quantitativa,
nos últimos três anos ou fotocópia autenticada das fichas de
notação referentes aos mesmos;

e) Quatro exemplares do curriculum vitae.

11 — As listas de candidatos admitidos, excluídos e de classificação
final serão publicadas nos termos dos artigos 24.o e 33.o dos Decretos-Leis
n.os 498/88, de 30 de Dezembro, e 215/95, de 22 de Agosto.

12 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação
de documentos comprovativos das declarações prestadas.

13 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos reque-
rimentos serão punidas nos termos da lei.

14 — Constituição do júri:

Presidente — Dr. Manuel Ribeiro dos Santos, administrador-de-
legado do Hospital de Padre Américo — Vale do Sousa.

Vogais efectivos:

1.o Rui Edgar Correia, chefe de secção do Hospital de Padre
Américo — Vale do Sousa.

2.o Manuel António Lopes, chefe de secção do Hospital de
Padre Américo — Vale do Sousa.

Vogais suplentes:

1.o Carlos Manuel Nunes Barbosa, chefe de secção do Cen-
tro Regional de Alcoologia do Porto.

2.o Maria Amália Rodrigues Andrade Rodrigues, chefe de
secção do Instituto de Medicina Legal do Porto.

14.1 — O 1.o vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.

16 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, Ribeiro dos
Santos.

Hospital de Pedro Hispano

Aviso n.o 12 598/98 (2.a série). — Nos termos do n.o 34 da sec-
ção VII da Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro, publica-se, devidamente
homologada por deliberação de 10 de Julho de 1998 do conselho
de administração, a lista de classificação final dos candidatos ao con-
curso interno geral de provimento para assistente de anestesia (com
perfil — experiência em anestesia pediátrica), aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 82, de 7 de Abril de 1998:

Susana Maria Simões da Fonseca Pereira — 18,1 valores.
Raul Manuel da Silva Carvalho — 18 valores.

Da homologação cabe recurso, a interpor no prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação da presente lista.

16 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, Pedro Esteves.

Aviso n.o 12 599/98 (2.a série). — Concurso interno geral de acesso
para chefe de secção, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 82, de 7 de Abril de 1998. — Por despacho do conselho
de administração de 15 de Julho de 1998, foi homologada a acta
referente à lista de classificação final dos candidatos ao concurso
em epígrafe. Mais se informa que a referida lista será afixada no
expositor exterior da Secção de Pessoal, piso 0, após a publicação
deste aviso no Diário da República.

Da homologação cabe recurso, a interpor para o membro do
Governo competente, nos termos do artigo 24.o, n.o 3, do Decreto-Lei
n.o 498/88, de 30 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto.

16 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, Pedro Esteves.

Hospital de Santa Cruz

Aviso n.o 12 600/98 (2.a série). — Concurso interno geral de
ingresso para a categoria de terceiro-oficial da carreira de oficial admi-
nistrativo. — 1 — Ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.o 498/88,
de 30 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 215/95, de 22 de Agosto, nos Decretos-Leis n.os 248/85, de 15
de Julho, 275/95, de 25 de Outubro, e 427/89, de 7 de Dezembro,
faz-se público que, por despacho de 17 de Julho de 1998, da admi-
nistradora-delegada deste Hospital, no uso de competência delegada,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data

da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
interno geral de ingresso para o preenchimento de três lugares de
terceiro-oficial da carreira de oficial administrativo do quadro deste
Hospital, aprovado pela Portaria n.o 206/98, de 28 de Março.

2 — Vagas a prover:

Uma vaga para os candidatos aprovados em concurso de habi-
litação para terceiro-oficial (nos termos do Decreto Regula-
mentar n.o 32/87, de 18 de Maio);

Duas vagas para os candidatos detentores de habilitação legal
exigível, curso geral de ensino secundário ou equivalente.

2.1 — No caso de não se candidatarem ou não serem aprovados
candidatos habilitados em concurso de habilitação, a vaga a este des-
tinada reverte a favor dos candidatos detentores da habilitação legal
exigível.

3 — Prazo de validade — este concurso é válido para os lugares
postos a concurso e para os que vierem a vagar no prazo de um
ano.

4 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional dos lugares a pro-
ver é o que conta do mapa I anexo ao Decreto-Lei n.o 248/85, de
15 de Julho, na parte inerente à carreira de pessoal administrativo.

5 — Local de trabalho — o local de trabalho situa-se no Hospital
de Santa Cruz, em Carnaxide, Rua do Professor Doutor Reinaldo
dos Santos, 2795 Linda-a-Velha.

6 — Vencimento e regalias sociais — o vencimento corresponde ao
estabelecido no Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 420/91, de 29 de Outu-
bro, e as regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários
da Administração Pública.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Requisitos gerais — podem candidatar-se ao concurso os can-

didatos que possuam vínculo à função pública e reúnam os requisitos
estabelecidos no artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de
Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 215/95, da
22 de Agosto;

7.2 — Requisitos especiais — os estabelecidos na alínea b) do
artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 275/95, de 25 de Outubro — possuir
o curso geral do ensino secundário ou equivalente ou ser escritu-
rário-dactilógrafo e auxiliar técnico administrativo posicionados no
escalão 3 ou superior, nos termos e condições previstos no artigo 17.o
do Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho.

8 — Métodos de selecção:

a) Prova de conhecimentos gerais;
b) Prova de conhecimentos específicos;
c) Avaliação curricular;
d) Entrevista profissional de selecção.

8.1 — As provas de conhecimentos gerais, com a duração de uma
hora, visam avaliar, de modo global, o conhecimento ao nível do
curso geral do ensino secundário, fazendo apelo quer aos conheci-
mentos adquiridos no âmbito da escola, particularmente nas áreas
de português e matemática, e ainda conhecimentos resultantes da
vivência do cidadão comum, nomeadamente no que respeita à saúde,
higiene e meio ambiente.

8.2 — A prova de conhecimentos específicos, com duração de uma
hora, constará de programa definido no anexo ao despacho do Gabi-
nete do Secretário de Estado da Administração Pública, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 62, de 14 de Março de 1997.

8.3 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos e ponderará a habilitação académica, a formação pro-
fissional e a experiência profissional.

8.4 — A entrevista profissional de selecção vias avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos.

8.5 — As provas referidas nas alíneas a) e b) terão de per si carácter
eliminatório, sendo excluídos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredon-
damento, as classificações inferiores a 9,5 valores, conforme o deter-
minado no n.o 4 do artigo 32.o, do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30
de Dezembro, no artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de
Julho, com a nova redacção dada pelo artigo 1.o do Decreto-Lei
n.o 275/95, de 25 de Outubro, e no Decreto-Lei n.o 215/95, de 22
de Agosto.

8.6 — Os métodos de selecção serão classificados de 0 a 20 valores,
sendo o ordamento final dos candidatos resultante da aplicação da
seguinte fórmula:

CF=(1×PCG)+(1×PCE)+(1×AV)+(1×EPS)
4

em que:

CF=classificação final;
PCG=prova de conhecimentos gerais;
PCE=prova de conhecimentos específicos;
AV=avaliação curricular;
EPS=entrevista profissional de selecção.
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9 — Nos termos do n.o 3 do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 275/95,
de 25 de Outubro, o provimento definitivo na categoria de tercei-
ro-oficial fica condicionado à aprendizagem durante o período pro-
batório, devidamente comprovado pelo serviço do tratamento de texto
ou da dactilografia.

10 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente do con-
selho de administração do Hospital de Santa Cruz, solicitando a admis-
são ao concurso e entregue pessoalmente na Repartição de Pessoal
deste Hospital, durante as horas normais de expediente, até ao último
dia do prazo fixado, ou remetido pelo correio, registado e com aviso
de recepção, dentro do prazo estabelecido neste aviso, para o endereço
mencionado no n.o 5.

10.1 — Os candidatos interessados poderão obter junto do Serviço
de Pessoal deste Hospital o requerimento tipo ou formalizar a can-
didatura em requerimento próprio, seguindo as orientações a seguir
indicadas, devendo, em qualquer das circunstâncias, e aquando da
entrega pessoal da candidatura neste Serviço, fazer-se acompanhar
de fotocópia do requerimento, a fim de a mesma servir de recibo.
O requerimento tipo a apresentar é o seguinte:

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital
de Santa Cruz:

Nome . . . , data de nascimento . . . , portador do bilhete de iden-
tidade n.o . . . , emitido em . . . / . . . / . . . , pelo Arquivo de Identificação
de . . . , válido até . . . , residência completa e telefone, se o houver,
vem solicitar a V. Ex.a a sua admissão ao concurso (identificar o
tipo de concurso, com referência à categoria e número de lugares
a preencher), conforme aviso de abertura publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o . . . , de . . . / . . . / . . . , categoria, serviço a que
pertence, natureza do vínculo, escalão e índice de vencimento e habi-
litações literárias.

Declara, sob compromisso de honra, que possui situação regular
relativamente a todos os requisitos gerais estabelecidos no artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro.

Nota. — Indicar, em alíneas separadas, os documentos entregues,
comprovativos dos requisitos especiais exigidos, designadamente habi-
litações literárias e profissionais, documento comprovativo do vínculo
com indicação da categoria actual, escalão e índice na função pública.

Pede deferimento.

(Data e assinatura.)

No final do requerimento, os candidatos poderão fazer referência
a quaisquer outras indicações julgadas necessárias para melhor
esclarecimento.

11 — Os requerimentos devem ser obrigatoriamente acompanhados
dos seguintes documentos, sob pena de exclusão:

a) Documento comprovativo, autêntico ou autenticado, das habi-
litações literárias e ou profissionais;

b) Declaração, passada e autenticada pelo serviço de origem,
donde conste, de maneira inequívoca, o escalão e índice em
que está posicionado, a natureza do vínculo e a antiguidade
na categoria, na carreira e na função pública, expressa em
anos, meses e dias;

c) Documento, devidamente autenticado, comprovativo de estar
aprovado em concurso de habilitação, com indicação do Diário
da República que publicou a aprovação (apenas para os can-
didatos que não possuem os requisitos habilitacionais legal-
mente exigidos);

d) Três exemplares do curriculum vitae, detalhado, datado e
assinado.

12 — Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal do Hospital
de Santa Cruz ficam dispensados da apresentação dos documentos
que já existam nos respectivos processos individuais.

13 — As falsas declarações apresentadas serão punidas nos termos
da lei.

14 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvidas sobre a situação que descreve, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

15 — A lista dos candidatos e a lista de classificação final do res-
pectivo concurso, bem como quaisquer outros elementos julgados
necessários para melhor esclarecimento dos interessados, serão afi-
xadas no placard do Serviço de Pessoal.

16 — Constituição do júri:

Presidente — Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre, adminis-
trador da área de recursos humanos do Hospital de Santa
Cruz.

Vogais efectivos:

Maria Otália Gomes dos Santos, chefe de repartição do
Hospital de Santa Cruz.

José Manuel Lopes Dias Vieira, oficial administrativo prin-
cipal do Hospital de Santa Cruz.

Vogais suplentes:

Maria José de Matos Amaral de Sá, oficial administrativo
principal do Hospital de Santa Cruz.

Maria de Fátima Gonçalves Pereira, primeiro-oficial admi-
nistrativo do Hospital de Santa Cruz.

17 — O presidente do júri será substituído, nas suas ausências e
impedimentos, pelo 1.o vogal efectivo.

17 de Julho de 1998. — A Administradora-Delegada, Tereza Larcher.

Aviso (extracto) n.o 12 601/98 (2.a série). — Nos termos da alí-
nea a) do n.o 2 do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 235/90, de 17 de
Julho, avisam-se os interessados de que a lista de classificação final,
devidamente homologada por despacho de 15 de Julho de 1998 da
administradora-delegada deste Hospital, dos candidatos admitidos ao
concurso interno geral de acesso para provimento de quatro lugares
de técnico principal de cardiopneumografia da carreira de técnico
de diagnóstico e terapêutica do quadro deste Hospital, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 233, de 8 de
Outubro de 1997, será afixada no expositor do serviço de pessoal
deste Hospital no dia da publicação deste aviso.

17 de Julho de 1998. — A Administradora-Delegada, Tereza Lar-
cher.

Hospital de Santa Maria

Aviso n.o 12 602/98 (2.a série). — Em cumprimento do artigo 33.o
do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, faz-se público que
se encontra afixada no expositor do Serviço de Pessoal (piso 2) a
lista classificativa, homologada pela administradora-delegada em 8
de Julho de 1998, do candidato ao concurso interno de acesso para
técnico-adjunto de 1.a classe da carreira de desenhador, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 88, de 15 de
Abril de 1998.

Da homologação cabe recurso, nos termos e prazo previstos no
n.o 1 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro.

9 de Julho de 1998. — O Director de Serviços de Gestão de Recur-
sos Humanos, Luís Correia Botelho.

Aviso n.o 12 603/98 (2.a série). — Para cumprimento da alínea b)
do n.o 2 do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 235/90, de 17 de Julho,
faz-se público que se encontra afixada no expositor do Serviço de
Gestão de Recursos Humanos (piso 2) a lista classificativa, homo-
logada pela administradora-delegada em 8 de Julho de 1998, da can-
didata ao concurso interno geral de acesso para técnico de 1.a classe
de audiometria, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 50, de 28 de Fevereiro de 1998.

Da homologação cabe recurso, nos termos e prazo previstos no
n.o 1 do artigo 28.o e no n.o 3 do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 235/90,
de 17 de Julho.

10 de Julho de 1998. — O Director de Serviços de Gestão de Recur-
sos Humanos, Luís Correia Botelho.

Rectificação n.o 1640/98. — Por ter saído com inexactidão o aviso
n.o 10 646 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 150, de 2 de Julho de 1998, rectifica-se que onde se lê «uma
vaga de técnico de 1.a classe de dietética» deve ler-se «duas vagas
de técnico de 1.a classe de dietética».

O prazo de 15 dias para a apresentação de candidaturas conta-se
a partir da publicação da presente rectificação no Diário da República,
mantendo-se no entanto válidas as candidaturas já apresentadas.

14 de Julho de 1998. — O Director de Serviços de Gestão de Recur-
sos Humanos, Luís Correia Botelho.

Hospital de São João

Aviso n.o 12 604/98 (2.a série). — Devidamente homologada por
deliberação do conselho de administração de 9 de Julho de 1998,
e nos termos do artigo 33.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de
Dezembro, se faz público que a lista de classificação final do concurso
externo geral de ingresso para técnico superior de informática de
2.a classe, da carreira de pessoal técnico superior de informática, do
quadro de pessoal deste Hospital, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 300, de 30 de Dezembro de 1995, se encontra
afixada no Serviço de Pessoal, piso 01, onde poderá ser consultada.
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Da homologação cabe recurso, a interpor para o Ministro da Saúde,
no prazo de oito dias úteis a contar do registo desta comunicação
aos interessados respeitada a dilação de três dias.

22 de Julho de 1998. — O Director do Departamento de Pes-
soal, João Manuel Aguiar Coelho.

Aviso n.o 12 605/98 (2.a série). — Concurso interno geral de acesso
para enfermeiro especialista. — 1 — Por deliberação do conselho de
administração de 9 de Julho de 1998, no uso da competência conferida
pelo artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, e
nos termos deste diploma legal, torna-se público que se encontra
aberto, pelo prazo de 15 dias contados de forma contínua a partir
da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
interno geral para provimento de lugares vagos de enfermeiro espe-
cialista, nível 2, da carreira de enfermagem do quadro de pessoal
deste Hospital, nas seguintes áreas: Lugares

Enfermagem de saúde infantil e pediátrica . . . . . . . . . . . . 4
Enfermagem de saúde materna e obstétrica . . . . . . . . . . . 18
Enfermagem médico-cirúrgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enfermagem de saúde mental e psiquiátrica . . . . . . . . . . . 8
Enfermagem de reabilitação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 — Tipo de concurso — o concurso é interno e como tal circuns-
crito a funcionários, independentemente do serviço ou organismo a
que pertençam e que reúnam os requisitos de admissão ao mesmo.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchimento
dos lugares mencionados e cessa com o seu preenchimento.

4 — Conteúdo funcional — as funções a desempenhar são as cons-
tantes do n.o 3 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de
Novembro.

5 — Vencimento e outras condições de trabalho — o vencimento
é o correspondente ao escalão e índice fixados de acordo com a tabela
salarial constante do anexo I ao Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novem-
bro, para a categoria de enfermeiro especialista e as regalias sociais
as genericamente vigentes para os funcionários da administração cen-
tral, sendo o local de trabalho o Hospital de São João, no Porto.

6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Requisitos gerais — são requisitos gerais de admissão ao con-

curso os enumerados no n.o 3 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 437/91,
de 8 de Novembro;

6.2 — Requisitos especiais:

a) Ser detentor da categoria de enfermeiro graduado e estar
habilitado com um curso de especialização em Enfermagem
estruturado nos termos do n.o 1 do artigo 14.o do Decreto-Lei
n.o 178/85, de 23 de Maio, ou um curso de estudos superiores
especializados em Enfermagem que habilite para a prestação
de cuidados de enfermagem na área de especialização de
enfermagem a que se candidata, independentemente do
tempo na categoria e avaliação de desempenho de Satisfaz;

b) Ser detentor da categoria de enfermeiro de nível 1 e estar
habilitado com um curso de estudos superiores especializados
em Enfermagem ou equivalente, que habilite para a prestação
de cuidados de enfermagem na área de especialização em
enfermagem a que se candidata, independentemente do
tempo na categoria, e avaliação de desempenho de Satisfaz;

c) Ser detentor da categoria de enfermeiro de nível 1 e estar
habilitado com um curso de especialização em Enfermagem
na área a que se candidata, estruturado nos termos do n.o 1
do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 178/85, de 23 de Maio,
com três anos de serviço na categoria e avaliação de desem-
penho de Satisfaz.

7 — Método de selecção a utilizar — o método de selecção a utilizar
será o de avaliação curricular, sendo utilizada uma escala de clas-
sificação de 0 a 20 valores, nos termos do n.o 5 do artigo 37.o do
Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro.

8 — Apresentação das candidaturas:
8.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao presidente do conselho de administração do Hos-
pital de São João e entregue no Departamento de Pessoal, durante
as horas normais de expediente, até ao último dia do prazo esta-
belecido neste aviso, podendo ainda ser enviado pelo correio, com
aviso de recepção, e expedido dentro do referido prazo, dele devendo
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, natu-
ralidade, residência, número e data do bilhete de identidade
e serviço de identificação que o emitiu);

b) Categoria profissional e estabelecimento ou serviço a que o
requerente pertence;

c) Identificação do concurso a que se candidata, fazendo refe-
rência ao Diário da República onde este aviso vem anunciado;

d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento;

e) Habilitações literárias;
f) Habilitações profissionais;
g) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem sus-

ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, os quais serão con-
siderados se devidamente comprovados.

8.2 — Juntamente com o requerimento os candidatos deverão apre-
sentar os seguintes documentos:

a) Certificado de habilitações literárias e profissionais;
b) Certificado/diploma do curso de especialização em Enferma-

gem respectivo;
c) Declaração, passada pela instituição a que pertence, da qual

conste, de forma clara e inequívoca, a existência de vínculo
à função pública, bem como a natureza e a antiguidade na
categoria de enfermeiro, se for caso disso, na carreira de
enfermagem e na função pública, em anos, meses e dias;

d) Três exemplares do curriculum vitae;
e) Documento comprovativo da avaliação do desempenho ou,

na sua falta, documento a solicitar ao presidente do júri a
ponderação curricular para efeitos daquela avaliação, con-
forme o disposto no artigo 50.o do Decreto-Lei n.o 437/91,
de 8 de Novembro.

9 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

10 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 — Constituição do júri:

Especialidade em enfermagem de saúde infantil e pediátrica

Presidente — Teresa Maria Sousa, enfermeira-chefe, com espe-
cialidade em saúde infantil e pediátrica, do Hospital de São
João.

Vogais efectivos:

Maria da Conceição Felgueiras Freixo Portela, enfermeira
especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica
do Hospital de São João.

Maria Luísa Areias Pereira, enfermeira especialista em
enfermagem de saúde infantil e pediátrica do Hospital
de São João.

Vogais suplentes:

Maria Conceição Nunes dos Santos, enfermeira especialista
em saúde infantil e pediátrica do Hospital de São João.

Maria da Conceição Marinho Sousa Ribeiro Oliveira Rei-
sinho, enfermeira especialista em enfermagem de saúde
infantil e pediátrica do Hospital de São João.

Especialidade em enfermagem de saúde materna e obstétrica

Presidente — Maria Madalena Oliveira Filgueiras, enfermeira-
-supervisora do Hospital de São João, com a especialidade
em enfermagem de saúde materna e obstétrica.

Vogais efectivos:

Maria de Lurdes Alves Francisco, enfermeira especialista
em enfermagem de saúde materna e obstétrica do Hos-
pital de São João.

Deolinda Ferreira Ribeiro Branco, enfermeira especialista
em enfermagem de saúde materna e obstétrica do Hos-
pital de São João.

Vogais suplentes:

Maria Alexandra Barros Caldeira P. Amaral, enfermeira
especialista em enfermagem de saúde materna e obsté-
trica do Hospital de São João.

Anabela Diamantina Lopes Moura Pires, enfermeira espe-
cialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica
do Hospital de São João.

Especialidade em enfermagem médico-cirúrgica

Presidente — Maria Helena Mota da Silva, enfermeira-chefe,
com especialidade em enfermagem médico-cirúrgica, do Hos-
pital de São João.

Vogais efectivos:

Dulce Rosa Barbosa Pereira, enfermeira-chefe, com a espe-
cialidade em enfermagem médico-cirúrgica, do Hospital
de São João.
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Maria Fátima Bento Queirós de Carvalho, enfermeira espe-
cialista em enfermagem médico-cirúrgica do Hospital de
São João.

Vogais suplentes:

Arminda Barbosa Castro Guimarães Costeira, enfermeira
especialista em enfermagem médico-cirúrgica do Hospital
de São João.

Fernanda Custódia Varela Lopes dos Santos, enfermeira
especialista em enfermagem médico-cirúrgica do Hospital
de São João.

Especialidade em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica

Presidente — Alfredo Neves Silva, enfermeiro-chefe, com espe-
cialidade em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, do
Hospital de São João.

Vogais efectivos:

Maria Manuela da Rocha Ferraz, enfermeira especialista
em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica do Hos-
pital de São João.

José Carlos Ferreira de Sousa, enfermeiro especialista em
enfermagem de saúde mental e psiquiátrica do Hospital
de São João.

Vogais suplentes:

Glória Pinto Reis, enfermeira especialista em enfermagem
de saúde mental e psiquiátrica do Hospital de São João.

Natália Maria Antunes Sampaio Fernandes, enfermeira
especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiá-
trica do Hospital de São João.

Especialidade em enfermagem de reabilitação

Presidente — Maria Nazaré Ferreira Silva Mota, enfermeira-su-
pervisora do Hospital de São João, com especialidade em
enfermagem de reabilitação.

Vogais efectivos:

Maria Gabriela Landureza Regalado de Sousa, enfermei-
ra-chefe, com especialidade em enfermagem de reabi-
litação, do Hospital de São João.

Maria Amália Gomes Fernandes, enfermeira especialista
em enfermagem de reabilitação do Hospital de São João.

Vogais suplentes:

Maria Isabel Barbosa Ribeiro Nogueira, enfermeira espe-
cialista em enfermagem de reabilitação do Hospital de
São João.

Maria Margarida Diogo Borges, enfermeira especialista em
enfermagem de reabilitação do Hospital de São João.

O 1.o vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas situações
de faltas ou impedimentos.

12 — Divulgação das listas de candidatos e da classificação
final — as referidas listas serão oportunamente afixadas no Depar-
tamento de Pessoal do Hospital de São João, piso 01, após competente
publicação das mesmas no Diário da República.

15 de Julho de 1998. — O Director do Departamento de Pes-
soal, João Manuel Aguiar Coelho.

Hospital da Senhora da Oliveira — Guimarães

Aviso n.o 12 606/98 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 69.o da Portaria n.o 695/95, de 30 de Junho, foi atribuída a
classificação final do internato complementar de obstetrícia/gineco-
logia, o que confere à candidata o grau de assistente eventual de
obstetrícia/ginecologia a partir de 11 de Julho de 1998:

Dr.a Maria Sofia Dantas Pinto — 18,2 valores.

15 de Julho de 1998. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José António Fernandes Martins.

Aviso n.o 12 607/98 (2.a série). — Concurso interno geral de pro-
vimento de uma vaga na categoria de assistente de cardiologia, com
perfil em ecocardiografia e cuidados intensivos cardíacos. — Após ter
sido dado cumprimento ao Código do Procedimento Administrativo,
no seu artigo 102.o, a seguir se indica a lista de classificação final
devidamente homologada em 16 de Julho de 1998 pelo conselho de
administração, da única candidata ao concurso em epígrafe, aberto

por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 130, de
5 de Junho de 1998:

1.o Isabel Eugénia Quelhas de Oliveira Alves Silva — 19 valores.

Da presente lista cabe recurso, nos termos do n.o 35 e 35.1 da
secção VII da Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro.

20 de Julho de 1998. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José António Fernandes Martins.

Hospital de Sobral Cid

Aviso n.o 12 608/98 (2.a série). — Concurso n.o 16/98 — interno
geral de acesso para preenchimento de dois lugares de assistente principal
da carreira técnica superior de saúde — ramo de psicologia clí-
nica. — 1 — Nos termos do despacho do administrador-delegado do
Hospital de Sobral Cid de 20 de Julho de 1998, proferido no uso
de competência delegada, faz-se público que se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis contado a partir da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso interno geral de acesso
para preenchimento de dois lugares de assistente principal da carreira
técnica superior de saúde, psicologia clínica, do quadro do Hospital
de Sobral Cid.

2 — Regras aplicáveis — ao presente concurso aplicam-se, desig-
nadamente, as regras constantes dos Decretos-Leis n.os 498/88, de
30 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 215/95, de 22 de Agosto, 414/91, de 22 de Outubro, 241/94, de
22 de Setembro, e 427/89, de 7 de Dezembro.

3 — Prazo de validade — o presente concurso é válido pelo prazo
de dois anos contado da data da publicação da lista de classificação
final.

4 — Conteúdo funcional — ao lugar a prover corresponde o con-
teúdo funcional previsto no n.o 1 do artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 241/94, de 22 de Setembro.

5 — Local de trabalho e vencimento — o local de trabalho é no
Hospital de Sobral Cid, Conraria, Coimbra, e o vencimento será o
correspondente aos índices para a categoria em causa, previstos no
mapa anexo ao Decreto-Lei n.o 414/91, de 22 de Outubro.

6 — Método de selecção — o método de selecção a utilizar e a
avaliação curricular.

6.1 — Na avaliação curricular, cujo objectivo é o de avaliar as apti-
dões profissionais dos candidatos, serão considerados e classificados
de 0 a 20 valores os seguintes factores: a habilitação académica de
base, onde se ponderará a titularidade de um grau académico ou
a sua equiparação legalmente reconhecida, a formação profissional,
em que se ponderarão as acções de formação e aperfeiçoamento pro-
fissional relacionadas com a área funcional do lugar posto a concurso,
a experiência profissional, em que se ponderará o desempenho efectivo
de funções na área de actividade para que o concurso é aberto, sendo
avaliada, designadamente, pela sua natureza e duração, e a média
da classificação de serviço obtida nos três últimos anos, ponderada
através da sua expressão quantitativa, multiplicada pelo coeficiente 2
para efeitos de correspondência à escala de 0 a 20 valores.

6.2 — A classificação final será obtida através da média aritmética
simples das classificações dos factores que integram a avaliação
curricular.

7 — Requisitos de admissão — são requisitos gerais e especiais de
admissão ao concurso os previstos nas seguintes disposições legais:

a) Artigos 22.o e 23.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezem-
bro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 215/95,
de 22 de Agosto;

b) N.o 1 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 414/91, de 22 de
Outubro.

8 — Apresentação das candidaturas:
8.1 — Forma — as candidaturas deverão ser formalizadas mediante

requerimento, em folhas de papel brancas ou de cores pálidas, de
formato A4 ou em papel contínuo, dirigido ao conselho de admi-
nistração do Hospital de Sobral Cid, Conraria, 3030 Ceira, a entregar
no Serviço de Pessoal, dentro das horas normais de expediente, até
ao último dia do prazo, ou remetido pelo correio, registado e com
aviso de recepção, desde que expedido até ao termo do prazo.

8.2 — Conteúdo do requerimento — do requerimento deverão
constar os seguintes elementos:

a) Identificação (nome, residência, código postal e telefone);
b) Menção da categoria que detém e estabelecimento ou serviço

a que se encontra vinculado;
c) Habilitações literárias;
d) Habilitações profissionais;
e) Pedido de admissão ao concurso, fazendo referência ao

número e data do Diário da República onde se encontra publi-
cado o presente aviso;
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f) Indicação de quaisquer circunstâncias que os candidatos con-
siderem passíveis de influírem na apreciação do seu mérito
ou de constituírem motivo de preferência legal, designada-
mente da situação a que se refere o n.o 6 do artigo 32.o
do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, com a nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto,
se for caso disso;

g) Enumeração dos documentos que acompanham o reque-
rimento.

8.3 — Instrução do requerimento — o requerimento deve ser acom-
panhado, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias e pro-
fissionais;

b) Declaração de identidade de conteúdo funcional ao do lugar
a prover, nos termos da alínea d) do n.o 1 e do n.o 3 do
artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de
22 de Agosto, passada pelo serviço onde o candidato exerce
funções;

c) Documento, passado pela instituição a que se encontra vin-
culado, comprovativo da categoria que detém, do tipo de vín-
culo e da antiguidade na categoria, na carreira e na função
pública;

d) Documentos comprovativos dos elementos referidos na alí-
nea f) do número anterior, se for caso disso;

e) Três exemplares do curriculum vitae detalhado;
f) Fotocópia do bilhete de identidade;
g) Certidão de nascimento;
h) Certidão comprovativa do cumprimento da Lei do Serviço

Militar ou de serviço cívico, se for caso disso;
i) Certificado do registo criminal;
j) Atestado de robustez física;
k) Certificado de BCG;
l) Boletim de vacinas devidamente actualizado.

8.3.1 — Os candidatos pertencentes ao Hospital de Sobral Cid ficam
dispensados da apresentação dos documentos que alegarem constar,
e que constem, do respectivo processo individual.

8.3.2 — Os documentos a que se referem as alíneas g) a l) serão
dispensados, nesta fase, caso os candidatos declarem no requerimento,
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada um deles.

9 — Publicitação das listas — as listas de candidatos e de classi-
ficação final serão afixadas na vitrina do Serviço de Pessoal, pavilhão 5
(administração), do Hospital de Sobral Cid e das mesmas será enviada
fotocópia aos interessados, caso o número seja inferior a 50, ou publi-
cadas no Diário da República, se for igual ou superior.

10 — Composição do júri — o júri tem a seguinte composição:

Presidente — José Paulino Pereira da Rocha, director do Hos-
pital de Sobral Cid.

Vogais efectivos:

Vítor Manuel Monteiro Fernandes, assessor (psicologia) do
Hospital de Sobral Cid, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos, e Lígia Margarida Inácio da
Fonseca, técnica superior principal (psicologia) dos Hos-
pitais da Universidade de Coimbra.

Vogais suplentes:

Fernando Edilásio Martins Alves Pocinho e Maria Mar-
garida Brito das Neves Robalo, técnicos superiores prin-
cipais (psicologia) dos Hospitais da Universidade de
Coimbra.

20 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, José Pedro
Costa Alemão.

Maternidade do Dr. Alfredo da Costa

Deliberação n.o 418/98. — Devidamente homologadas por deli-
beração do conselho de administração da Maternidade do Dr. Alfredo
da Costa de 9 de Julho de 1998, tornam-se públicas as classificações
da avaliação final do internato complementar de ginecologia e obste-
trícia — época de Junho/1998: Valores

Dr. António Pedro Antunes Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,6
Dr.a Cristina Maria Maia Barbosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dr.a Elsa Maria Jesus Ferreira Dias Vila Verde Gonçalves . . . 18,4
Dr.a Maria Isabel Baião Nogueira Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,4
Dr.a Maria Sofia de Oliveira Serra Alegra . . . . . . . . . . . . . . . . 18,8

Esta classificação confere-lhes, nos termos do n.o 1 do artigo 77.o
do Regulamento dos Internatos Complementares, aprovado pela Por-

taria n.o 695/95, de 30 de Junho, o grau de assistente de ginecologia
e obstetrícia. (Processos isentos de visto prévio do Tribunal de Contas.)

10 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, Leonel Rodri-
gues.

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge

Aviso n.o 12 609/98 (2.a série). — 1 — Nos termos do Decre-
to-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, faz-se público que, por despacho
de 8 de Julho de 1998 do director do Instituto Nacional de Saúde
Dr. Ricardo Jorge (INSA), se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data de publicação deste aviso no Diário da República,
concurso interno geral de acesso para o provimento de seis lugares
vagos na categoria de assessor da carreira técnica superior de saúde
(ramo de laboratório) do quadro de pessoal da Delegação do INSA,
aprovado pela Portaria n.o 1028/93, de 14 de Outubro.

2 — O presente concurso rege-se pelas disposições legais contidas
nos Decretos-Leis n.os 498/88, de 30 de Dezembro, 215/95, de 22
de Agosto, 414/91, de 22 de Outubro, e 241/94, de 22 de Setembro.

3 — O concurso é válido para as vagas existentes e para as que
vierem a ocorrer no prazo de dois anos.

4 — Requisitos de admissão ao concurso:
4.1 — Requisitos gerais — os previstos no artigo 22.o do Decre-

to-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto.

4.2 — Requisitos especiais — possuir a categoria de assistente prin-
cipal da carreira técnica superior de saúde (ramo de laboratório)
com, pelo menos, quatro anos de bom e efectivo serviço na categoria.

5 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional do lugar a prover
consta dos n.os 1 e 2 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 414/91, de
22 de Outubro.

6 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar são
os seguintes:

6.1 — Avaliação curricular, para os candidatos que se encontrem
abrangidos pelo disposto no artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 241/94,
de 22 de Setembro.

Na avaliação curricular serão considerados e ponderados, de acordo
com as exigências da função, os seguintes factores:

a) Habilitação académica de base, onde se ponderará a titu-
laridade de um grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida;

b) Formação profissional, em que se ponderarão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
as áreas funcionais do lugar posto a concurso;

c) Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o concurso
é aberto, sendo avaliada, designadamente, pela sua natureza
e duração.

6.2 — Avaliação curricular e provas de conhecimentos para os res-
tantes candidatos. A prova de conhecimentos consistirá numa dis-
cussão pública, conforme despacho de 1 de Fevereiro de 1994 do
Ministro da Saúde, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 45,
de 23 de Fevereiro de 1994.

7 — Local, vencimento e condições de trabalho — Delegação do
INSA, sita no Largo do 1.o de Dezembro, sem número, 4000 Porto.
O vencimento será fixado de acordo com o previsto no Decreto-Lei
n.o 414/91, de 27 de Outubro. As condições de trabalho e as regalias
sociais serão as que genericamente são atribuídas aos funcionários
da Administração Pública.

8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, em folha de papel normalizado A4, dirigido ao director do
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, podendo ser entregue
na Secção de Pessoal, durantes as horas de expediente (das 8 horas
e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos), ou enviado pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção, desde que expedido até ao termo
do prazo fixado para a morada indicada no n.o 7 deste aviso.

8.2 — No requerimento devem constar, para além do pedido de
admissão ao concurso, os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, residência actual, código postal e telefone, se o tiver,
data de nascimento, número e data do bilhete de identidade
e serviço de identificação que o emitiu);

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais;
d) Menção expressa da categoria e serviço a que pertence;
e) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever

apresentar por serem relevantes para apreciação do seu
mérito;

f) Identificação do concurso mediante indicação do Diário da
República onde se encontra publicado o aviso de abertura.
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8.3 — O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Curriculum vitae — três exemplares;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Declaração do serviço a que se encontra vinculado, da qual

conste a existência e a natureza do vínculo à função pública,
a categoria funcional que detém e a respectiva antiguidade
na actual categoria, na carreira e na função pública;

d) Fotocópias autenticadas das classificações de serviço dos últi-
mos três anos;

e) Documentos comprovativos dos cursos de formação fre-
quentados.

9 — As listas de admissão e de classificação final serão afixadas
no Serviço de Pessoal desta Delegação, sem prejuízo do disposto no
n.o 2, alínea c), do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de
Dezembro, se o número for inferior a 50.

10 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — Dr.a Ilda Ribeiro Pires, assessora superior.
Vogais efectivos:

1.o Dr.a Maria Adelina Amaral Gomes, assessora.
2.o Dr.a Aidil Vieira da Fonseca, assessora.

Vogais suplentes:

1.o Dr.a Ilda Damas Mora, assessora.
2.o Dr.a Maria Alice Carmona Custódio, assessora.

11 — A presidente será substituída, nas suas faltas e impedimentos,
pela 1.a vogal efectiva.

20 de Julho de 1998. — O Segundo-Oficial, Leopoldina Rodrigues.

Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil

Centro Regional do Porto

Aviso n.o 12 610/98 (2.a série). — Nos termos do n.o 34 da sec-
ção VII da Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro, publica-se a lista
de classificação final do concurso interno geral de provimento para
preenchimento de um lugar vago na categoria de assistente de medi-
cina interna do serviço de medicina comunitária da carreira médica
hospitalar, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 112, de 15 de Maio de 1998, tendo a acta que contém
a lista de classificação final sido homologada pelo conselho de admi-
nistração do Centro Regional do Porto do Instituto Português de
Oncologia de Francisco Gentil em 14 de Julho de 1998:

Candidatos aprovados:

1.o Dr.a Maria Carolina de Sousa e Silva Monteiro — 16,57 valores.
2.o Dr.a Maria da Conceição Fernandes Pires — 16,17 valores.

Nos termos do n.o 35 da secção VII da Portaria n.o 43/98, de 26
de Janeiro, os candidatos dispõem de 10 dias úteis após a publicação
da presente lista para recorrer para a Ministra da Saúde, devendo
o recurso ser apresentado no local onde foi entregue o requerimento
de candidatura.

7 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, Manuel Andrade.

Aviso n.o 12 611/98 (2.a série). — Concurso interno geral de acesso
para preenchimento de uma vaga para operador de sistemas princi-
pal. — Informam-se os interessados de que podem consultar na Repar-
tição de Pessoal deste Instituto, a partir da data de publicação do
presente aviso, a lista de admissão de candidatos ao concurso refe-
renciado em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 110, de 13 de Maio de 1998.

Da referida lista cabe recurso, nos termos da lei, no prazo de
oito dias úteis a contar da data da publicação da lista.

7 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, Manuel Andrade.

Aviso n.o 12 612/98 (2.a série). — Para conhecimento dos inte-
ressados e nos termos do regulamento do concurso, publica-se a lista
de classificação final da candidata ao concurso interno geral de acesso
para preenchimento de um lugar vago na categoria de programador
especialista da carreira de programador da área de aplicações do

quadro de pessoal deste Instituto, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 71, de 25 de Março de 1998:

Candidata única aprovada:

Fernanda Maria Vivas Abreu Mendonça — 16,46 valores.

Da classificação atribuída cabe recurso, nos termos da lei, para
o membro do Governo competente, no prazo de oito dias úteis con-
tados a partir da data da presente publicação.

7 de Julho de 1998. — O Administrador-Delegado, Manuel Andrade.

Serviço de Prevenção e Tratamento
da Toxicodependência

Rectificação n.o 1641/98. — Por terem saído com inexactidões,
rectificam-se os seguintes avisos, publicados no Diário da República,
2.a série, n.o 157, de 10 de Julho de 1998:

No aviso n.o 11 143/98, a p. 9570, rectifica-se que onde se lê, no
n.o 4, «Vogais suplentes [. . . ] Licenciada Isabel Maria Cantante Lopes
Pimentel, secretária-geral-adjunta do chefe do Gabinete do Ministro
do Trabalho e da Solidariedade» deve ler-se «Vogais suplentes [. . . ]
Licenciada Isabel Maria Cantante Lopes Pimentel, secretária-geral-
-adjunta do secretário-geral do Ministério do Trabalho e da Soli-
dariedade».

No aviso n.o 11 145/98, a p. 9571, rectifica-se que onde se lê, no
n.o 1, «do cargo de director de Serviços Financeiros e Administrativos»
deve ler-se «do cargo de director de serviços da Direcção de Serviços
Financeiros e Administrativos» e onde se lê, no n.o 4, «Vogais efectivos
[. . . ] Licenciada Isabel Maria Cantante Lopes Pimentel, secretária-
-geral-adjunta do chefe do Gabinete do Trabalho e da Solidariedade»
deve ler-se «Vogais efectivos [. . . ] Licenciada Isabel Maria Cantante
Lopes Pimentel, secretária-geral-adjunta do secretário-geral do Minis-
tério do Trabalho e da Solidariedade».

No aviso n.o 11 146/98, a p. 9572, rectifica-se que onde se lê, no
n.o 1, «do cargo de director de Serviços de Acção Médica» deve
ler-se «do cargo de director de serviços da Direcção de Serviços de
Acção Médica», onde se lê, no n.o 3.1, «licenciatura em Medicina,
com a especialidade de Psiquiatria que se encontre oficialmente reco-
nhecido pelo Ministério da Educação» deve ler-se «licenciatura em
Medicina, que se encontre oficialmente reconhecida pelo Ministério
da Educação, com a especialidade de Psiquiatria» e onde se lê, no
n.o 4, «Vogais suplentes [. . . ] António Manuel Ferreira Pimentel»
deve ler-se «Vogais suplentes [. . . ] Alberto Manuel Ferreira Pimen-
tel».

No aviso n.o 11 147/98, a p. 9572, rectifica-se que onde se lê, no
n.o 3.1, «as licenciaturas nos cursos de Psicologia Clínica, Economia
e Medicina, com especialidade em Saúde Pública, que se encontrem
oficialmente reconhecidos pelo Ministério da Educação.» deve ler-se
«as licenciaturas nos cursos de Psicologia Clínica, Economia e Medi-
cina, que se encontrem oficialmente reconhecidas pelo Ministério da
Educação, com especialidade em Saúde Pública.» onde se lê, no n.o 4,
«Presidente — Licenciado António Manuel Ferreira Pimentel» deve
ler-se «Presidente — Licenciado Alberto Manuel Ferreira Pimentel»
e onde se lê, também no n.o 4, «Vogais suplentes [. . . ] Licenciada
Isabel Maria Cantante Lopes Pimentel, secretária-geral-adjunta do
chefe do Gabinete do Trabalho e da Solidariedade.» deve ler-se
«Vogais suplentes [. . . ] Licenciada Isabel Maria Cantante Lopes
Pimentel, secretária-geral-adjunta do secretário-geral do Ministério
do Trabalho e da Solidariedade.»

16 de Julho de 1998. — A Vogal do Conselho de Administração,
Maria do Rosário Gil.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE

Casa Pia de Lisboa

Despacho (extracto) n.o 13 557/98 (2.a série). — Por despachos
do Secretário de Estado da Inserção Social foi celebrado contrato
administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço,
para o exercício de funções docentes na Casa Pia de Lisboa, com
efeitos à data do início de funções, com os seguintes professores:

De 8 de Janeiro de 1998:

Maria Flávia de Fátima Hendrik da Silva — professora do ensino
básico.

De 20 de Janeiro de 1998:

Ana Luísa Cerqueira Ribeiro — professora de Electrónica e Sistemas
Digitais dos cursos técnico-profissionais de nível 3.
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De 9 de Fevereiro de 1998:

José Manuel da Costa Lavres — professor do 1.o ciclo do ensino básico.

17 de Julho de 1998. — O Provedor, em exercício, Victor Manuel
Videira Barreto.

Despacho (extracto) n.o 13 558/98 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 15 de Abril de 1998:

Maria Ivone Amorim Coutinho Marçal Pina e Paula Maria Filomena
Pais Almeida — nomeadas definitivamente professoras do 1.o ciclo
do ensino básico do quadro de pessoal da Casa Pia de Lisboa.
(Visado pelo Tribunal de Contas em 13 de Julho de 1998.)

21 de Julho de 1998. — O Provedor, em exercício, Videira Barreto.

Rectificação n.o 1642/98. — Por ter sido publicado com inexac-
tidão, no Diário da República, 2.a série, n.o 162, de 16 de Julho de
1998, o grupo de Educação Musical do 2.o ciclo do ensino básico,
rectifica-se o mesmo grupo. Onde se lê:

«Educação Musical

Habilitação suficiente

1 — João Paulo de Assunção Silva (a).
2 — Rui Filipe Rodrigues de Sá (a).
3 — Cláudia Borges Palmerston de Melo.

Excluídos:

Alzira Maria Pombo da Costa (b).
Ana Maria Torres de Encarnação Mota (d).
Manuel Luís Sanches Fonseca Álvares da Costa (a) (c).
Manuela da Conceição Teixeira dos Santos (b).
Sandra Ferreira de Almeida (c).»

deve ler-se:

«Educação Musical

Habilitação suficiente

1 — João Paulo de Assunção Silva (a).
2 — Alzira Maria Pombo da Costa.
3 — Rui Filipe Rodrigues de Sá (a).
4 — Cláudia Borges Palmerston de Melo.

Excluídos:

Ana Maria Torres de Encarnação Mota (d).
Manuel Luís Sanches Fonseca Álvares da Costa (a) (c).
Manuela da Conceição Teixeira dos Santos (b).
Sandra Ferreira de Almeida (c).»

(a) Presta serviço na CPL, alínea b) do n.o 2 do aviso de abertura
de concurso.

(b) Não possui habilitação própria ou suficiente para este grupo.
(c) Não cumpriu o disposto na alínea b) do n.o 1 do aviso de

abertura de concurso.
(d) Por ter sido reconduzida, na CPL, para o ano lectivo de

1998-1999.»

17 de Julho de 1998. — O Provedor, em exercício, Videira Barreto.

Centro Regional de Segurança Social do Alentejo

Aviso n.o 12 613/98 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 1 do
artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, e do n.o 1
do artigo 18.o do mesmo decreto-lei, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto, torna-se público que,
por deliberação do conselho directivo de 20 de Abril de 1998, se
encontra aberto concurso externo de ingresso, pelo prazo de 15 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, para admissão de estagiários, com vista ao provimento
de três lugares vagos na categoria de técnico superior de 2.a classe
do quadro de pessoal do Centro Regional de Segurança Social do
Alentejo, acrescidos à Portaria n.o 1057/93, de 21 de Outubro, pela
Portaria n.o 89/98, de 21 de Fevereiro.

1.1 — O descongelamento dos lugares postos a concurso foi auto-
rizado pelo despacho conjunto n.o 97/98, de 15 de Janeiro de 1998,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 33, de 9 de Fevereiro
de 1998, e a quota fixada para o Centro Regional de Segurança Social
do Alentejo pelo despacho n.o 18-I/SESSRL/98, de 17 de Março.

1.2 — Nos termos da alínea b) do artigo 13.o do Decreto-Lei
n.o 498/88, de 30 de Dezembro, conjugada com o n.o 1 do artigo 19.o

do Decreto-Lei n.o 13/97, de 17 de Janeiro, foi consultada a Direc-
ção-Geral da Administração Pública, a qual informou não haver pes-
soal disponível qualificado para o exercício das referidas funções.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchimento
das vagas indicadas.

3 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional correspondente
à categoria posta a concurso é o constante no mapa I anexo ao Decre-
to-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho, para o grupo de pessoal técnico
superior da área de sociologia, no quadro das atribuições e com-
petências do Centro Regional de Segurança Social do Alentejo, a
que se refere o Decreto Regulamentar n.o 37/93, de 21 de Outubro.

4 — Condições de trabalho:
4.1 — Nos termos do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,

a frequência de estágio será feita em regime de comissão de serviço
extraordinária ou contrato administrativo de provimento, respectiva-
mente, consoante o candidato possua ou não nomeação definitiva
noutra carreira, sendo o vencimento no valor de 165 900$, corres-
pondente ao índice 300, escalão 1, da tabela de vencimentos dos fun-
cionários da Administração Pública.

4.2 — O estágio tem a duração de um ano e obedece às regras
aprovadas pelo Despacho Normativo n.o 60/90, publicado no Diário
da República, 1.a série, n.o 180, de 6 de Agosto de 1990.

5 — Local de trabalho — os lugares correspondentes às vagas indi-
cadas serão preenchidos nos serviços sub-regionais, assim distribuídos:

Serviço Sub-Regional de Beja — 1 lugar;
Serviço Sub-Regional de Évora — 1 lugar;
Serviço Sub-Regional de Portalegre — 1 lugar.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão — podem ser admi-
tidos os indivíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo
do prazo fixado para a entrega das candidaturas, os seguintes
requisitos:

6.1 — Requisitos gerais de admissão a concurso — os requisitos
gerais são os constantes no artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 498/88,
de 30 de Dezembro, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 215/95, de 22 de Agosto.

6.2 — Requisitos especiais — podem ser admitidos a concurso os
candidatos com licencitaura em Sociologia.

7 — Método de selecção — o método de selecção a utilizar será
constituído por:

a) Prova de conhecimentos gerais e prova de conhecimentos
específicos;

b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

7.1 — A prova de conhecimentos gerais e específicos será elimi-
natória, impedindo a transição dos candidatos às fases seguintes, em
caso de resultado inferior a 9,5 na escala de 0 a 20 valores.

Esta prova é escrita, com a seguinte duração:

Prova de conhecimentos gerais — uma hora;
Intervalo de quinze minutos;
Prova de conhecimentos específicos — uma hora.

Será realizada de acordo com o programa aprovado pelo despa-
cho I/MSSS/97, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24,
de 29 de Janeiro de 1997.

Considerando que as exigências das funções a exercer abrangem
as áreas de regimes da segurança social e acção social, os temas sobre
os quais incidirá a prova de conhecimentos específicos são os cons-
tantes na área funcional VIII — regimes de segurança social e
IX — acção social (pontos 1 a 6, inclusive) do referido programa de
provas.

7.2 — Avaliação curricular — em que serão ponderados os seguin-
tes factores:

Habilitações académicas de base;
Formação profissional, designadamente na área do rendimento

mínimo garantido;
Experiência profissional, designadamente na área do rendimento

mínimo garantido.

7.3 — Entrevista profissional de selecção — em que serão ponde-
rados os seguintes factores:

Capacidade de expressão e fluência verbal;
Capacidade de análise/síntese;
Espírito crítico;
Capacidade de inovação;
Aptidão para o trabalho em equipa.

7.4 — Os resultados obtidos na aplicação de cada método de selec-
ção serão classificados de 0 a 20 valores, sendo a classificação final
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a resultante da média aritmética simples das classificações obtidas
em todas as operações de selecção.

8 — Candidaturas:
8.1 — Forma — as candidaturas devem ser formalizadas em reque-

rimento, elaborado em papel branco ou de cor clara, de formato
A4, dirigido ao presidente do conselho directivo do Centro Regional
de Segurança Social do Alentejo, remetido pelo correio, com aviso
de recepção, ao Apartado 163, 7001 Évora, ou entregue na Secção
de Administração de Pessoal dos Serviços Regionais, dele devendo
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal e telefone);

b) Habilitações literárias, devidamente comprovadas;
c) Habilitações profissionais relacionadas com o conteúdo do

lugar a prover, devidamente comprovadas;
d) Experiência profissional, com indicação das funções com mais

interesse para o lugar a que se candidata;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem

dever referir por considerarem relevantes na apreciação da
sua candidatura, desde que devidamente comprovados.

Para efeitos de eventual aplicação de critérios de desempate, em
caso de igualdade de classificação, devem os candidatos referir, quando
for caso disso, se os respectivos cônjuges possuem vínculo à função
pública.

8.2 — Documentação — juntamente com o requerimento, os can-
didatos devem apresentar:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia autenticada;
c) Fotocópia do bilhete de identidade.

Os candidatos pertencentes ao Centro Regional de Segurança Social
do Alentejo são dispensados da apresentação dos documentos que
constem do respectivo processo individual.

9 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classificação
final serão divulgadas em função do que se encontra estabelecido
no n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro,
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto.

10 — O júri terá a seguinte composição:

Presidente — Licenciado Joaquim João Velez Guerra Conde,
assessor principal.

Vogais efectivos:

Licenciada Heidemarie Stubner Lucas, assessora.
Licenciado Manuel João Ribeiro, técnico superior de

2.a classe.

Vogais suplentes:

Licenciado Rogério António das Neves Pereira, técnico
superior de 1.a classe.

Licenciada Ana Maria Queiroga Amaral Marques, técnica
superior principal.

11 — O presente concurso rege-se pelas normas do Decreto-Lei
n.o 498/88, de 30 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto, e dos Decretos-Leis
n.os 248/85, de 15 de Julho, 265/88, de 28 de Julho, e 353-A/89, de
16 de Outubro, e do Despacho Normativo n.o 60/90, de 6 de Agosto.

23 de Julho de 1998. — O Vogal do Conselho Directivo, João
Palmeiro.

Aviso n.o 12 614/98 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 1 do
artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, e do n.o 1
do artigo 18.o do mesmo decreto-lei, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto, torna-se público que,
por deliberação do conselho directivo de 20 de Abril de 1998, se
encontra aberto concurso externo de ingresso, pelo prazo de 15 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, para preenchimento de 16 vagas na categoria de ter-
ceiro-oficial, da carreira administrativa, do quadro de pessoal do Cen-
tro Regional de Segurança Social do Alentejo, acrescidas à Portaria
n.o 1057/93, de 21 de Outubro, pela Portaria n.o 89/98, de 21 de
Fevereiro.

1.1 — O descongelamento dos lugares postos a concurso foi auto-
rizado pelo despacho conjunto n.o 97/98, de 15 de Janeiro de 1998,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 33, de 9 de Fevereiro
de 1998, e fixada a quota para o Centro Regional de Segurança Social
do Alentejo pelo despacho n.o 18-I/SESSRL/98, de 17 de Março.

1.2 — Nos termos da alínea b) do artigo 13.o do Decreto-Lei
n.o 498/88, de 30 de Dezembro, conjugada com o n.o 1 do artigo 19.o
do Decreto-Lei n.o 13/97, de 17 de Janeiro, foi consultada a Direc-

ção-Geral da Administração Pública, a qual informou não haver pes-
soal disponível qualificado para o exercício das referidas funções.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchimento
das vagas indicadas.

3 — Conteúdo funcional — compete genericamente ao terceiro-
-oficial exercer funções de natureza executiva, enquadradas em ins-
truções gerais e procedimentos bem definidos, com certo grau de
complexidade, relativas a uma ou mais áreas de actividade adminis-
trativa, nomeadamente regimes de segurança social, contabilidade,
pessoal, economato e património, secretaria, arquivo e expediente.

4 — Condições de trabalho:
4.1 — A categoria dos lugares a prover encontra-se inserida na car-

reira de oficial administrativo, sendo o vencimento correspondente
ao índice 180, escalão 1, da tabela de vencimentos dos funcionários
da Administração Pública e as condições de trabalho as genericamente
aprovadas para o pessoal da administração central.

4.2 — De acordo com o estabelecido nos n.os 1 e 2 do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, a nomeação é provisória
durante o período probatório de um ano, convertendo-se automa-
ticamente em definitiva.

5 — Local de trabalho — os lugares correspondentes às vagas indi-
cadas serão preenchidos do seguinte modo:

Serviço Sub-Regional de Beja — quatro lugares;
Serviço Sub-Regional de Évora — oito lugares;
Serviço Sub-Regional de Portalegre — quatro lugares.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão — poderão candi-
datar-se os indivíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo
do prazo fixado para a entrega das candidaturas, os seguintes
requisitos:

6.1 — Requisitos gerais de admissão — os constantes no artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto.

6.2 — Requisitos especiais — podem ser admitidos a concurso os
candidatos possuidores do curso geral do ensino secundário ou
equivalente.

7 — Método de selecção — o método de selecção a utilizar constará
de prova de conhecimentos e avaliação curricular.

7.1 — Prova de conhecimentos — é escrita e será constituída por
prova de conhecimentos gerais e prova de conhecimentos específicos,
conforme o programa de provas aprovado por despacho de 5 de Maio
de 1996 do Secretário de Estado da Administração Pública, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 82, de 6 de Abril de 1996, sendo
cada uma delas eliminatória de per si.

7.2 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais,
de acordo com as exigências da função, e nela serão considerados
e ponderados os seguintes factores:

Habilitações académicas de base;
Formação profissional, em que se ponderarão as acções de for-

mação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as
áreas funcionais dos lugares postos a concurso;

Experiência profissional, onde serão avaliadas as funções, exer-
cidas pelos candidatos, especificamente na área de actividade
para que o concurso é aberto.

7.3 — Os resultados obtidos em cada método de selecção serão
classificados de 0 a 20 valores, sendo a classificação final a resultante
da média aritmética simples das classificações obtidas nas duas ope-
rações de selecção.

8 — Candidaturas:
8.1 — Forma — as candidaturas devem ser formalizadas em reque-

rimento, elaborado em papel branco ou de cor clara, de formato
A4, dirigido ao presidente do conselho directivo do Centro Regional
de Segurança Social do Alentejo, remetido pelo correio, com aviso
de recepção, ao Apartado 163, 7001 Évora, ou entregue na Secção
de Administração de Pessoal dos Serviços Regionais, dele devendo
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal e telefone);

b) Habilitações literárias, devidamente comprovadas;
c) Habilitações profissionais relacionadas com o conteúdo do

lugar a prover, devidamente comprovadas;
d) Experiência profissional, com indicação das funções com mais

interesse para o lugar a que se candidata;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem

dever referir por julgarem relevantes na apreciação da sua
candidatura, desde que devidamente comprovados.

Para efeitos de eventual aplicação de critérios de desempate, em
caso de igualdade de classificação, devem os candidatos referir, quando
for caso disso, se os respectivos cônjuges possuem ou não vínculo
à função pública.
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8.2 — Documentação — juntamente com o requerimento (norma
anexa), os candidatos devem apresentar:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia autenticada;
c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Documentos ou fotocópias autenticadas, comprovativos das

acções de formação profissional complementar, com indicação
da respectiva duração;

e) Declaração, sob compromisso de honra, em como reúne os
requisitos gerais para admissão na função pública (norma em
anexo).

Os candidatos pertencentes ao Centro Regional de Segurança Social
do Alentejo são dispensados da apresentação dos documentos que
constem do respectivo processo individual.

9 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classificação
final serão divulgadas em função do que se encontra estabelecido
no artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto.

10 — O júri terá a seguinte composição:

Presidente — Manuel Luís da Silva Correia, chefe de repartição.
Vogais efectivos:

Joaquim António Ladeira Alves, chefe de repartição.
Maria Elvira Mota Dinis Vale Marques, chefe de repartição.

Vogais suplentes:

Francisco José Florentino Condeço, chefe de repartição.
Maria Margarida C. Queimado Toscano, chefe de secção.

11 — O presente concurso rege-se pelas normas do Decreto-Lei
n.o 498/88, de 30 de Dezembro, na nova redacção dada pelo Decre-
to-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto, e dos Decretos-Leis n.os 248/85,
de 15 de Julho, e 275/95, de 25 de Outubro.

23 de Julho de 1998. — O Vogal do Conselho Directivo, João
Palmeiro.

Norma para o requerimento de candidatura

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho Directivo do Centro Regional
de Segurança Social do Alentejo:

. . . (nome), nascido em . . . / . . . / . . . , na freguesia de . . . , concelho
de . . . , distrito de. . . , de nacionalidade . . . , filho de . . . e de . . . ,
. . . (estado civil), portador do bilhete de identidade n.o . . . , emitido
em . . . / . . . / . . . , pelo Centro de Identificação Civil e Criminal de . . . ,
residente em . . . , . . . (código postal), . . . (localidade), . . . (telefone),
tendo como habilitações literárias . . . e habilitação complementar . . . ,
requer a V. Ex.a se digne admiti-lo ao concurso externo de ingresso
para terceiro-oficial do qudro de pessoal do Centro Regional de Segu-
rança Social do Alentejo, conforme aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o . . . , de . . . / . . . / . . .

Anexo os seguintes documentos: . . .

. . . (data e assinatura).

Norma da declaração a que se refere a alínea e)
do presente aviso

. . . (nome) declara, sob compromisso de honra, que reúne os requi-
sitos gerais para admissão na função pública.

. . . (data e assinatura).

Centro Regional de Segurança Social do Centro

Deliberação (extracto) n.o 419/98. — Por deliberação de 13 de
Julho de 1998 do conselho directivo do Centro Regional de Segurança
Social do Centro:

Maria de Lurdes Gomes Patrício, Maria do Carmo da Silva Coelho
e Maria Teresa Dias Abrunhosa Araújo — nomeadas, por urgente
conveniência de serviço, na categoria de técnico superior de
2.a classe de serviço social, a afectar, respectivamente, aos Serviços
Sub-Regionais da Guarda, Coimbra e Castelo Branco. (Isenta de
visto do Tribunal de Contas.)

20 de Julho de 1998. — Pelo Conselho Directivo, o Vogal, F. Soares
de Carvalho.

Serviço Sub-Regional de Castelo Branco

Aviso n.o 12 615/98 (2.a série). — Lista de candidatos admitidos
e excluídos. — Nos termos da alínea b) do n.o 2 do artigo 24.o do
Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, faz-se público que se
encontra afixada no átrio da sobreloja da sede do Serviço Sub-Regional
de Segurança Social, sita na Rua da Carapalha, 2-A, em Castelo
Branco, a lista de candidatos admitidos e excluídos a que se refere
o concurso interno de admissão a estágio para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.a classe da carreira de técnico superior,
aberto pelo aviso n.o 9635/98, no Diário da República, 2.a série, n.o 136,
de 16 de Junho de 1998.

20 de Julho de 1998. — O Presidente do Júri, Francisco Carrega
Barata Rafael.

Centro Regional de Segurança Social de Lisboa
e Vale do Tejo

Aviso n.o 12 616/98 (2.a série). — Avisam-se os candidatos admi-
tidos ao concurso externo de ingresso para admissão de estagiários
na categoria de técnico superior de 2.a classe da carreira técnica supe-
rior do quadro de pessoal do Centro Regional de Segurança Social
de Lisboa e Vale do Tejo, publicado por aviso inserto no Diário da
República, 2.a série, n.o 4, de 6 de Janeiro de 1998 (aviso n.o 170/98),
de que a prova de conhecimentos prevista na alínea a) do n.o 9,
cujo programa se encontra descrito no n.o 9.1.1 do aviso, terá lugar
no próximo dia 5 de Setembro, às 9 horas e 30 minutos, na Avenida
de Afonso Costa, 6, 1.o, esquerdo, 1999 Lisboa Codex (ao Areeiro).

Os interessados devem comparecer no local quinze minutos antes
da hora indicada, acompanhados do respectivo bilhete de identidade,
podendo fazer-se acompanhar dos elementos de estudo que entendam.

13 de Julho de 1998. — A Presidente do Júri, Ana Maria Sítima.

Contrato n.o 1028/98. — Por despacho do vogal do conselho direc-
tivo do Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do
Tejo de 8 de Julho de 1998, foi autorizada a admissão de Maria
Fernanda Figueiredo Ferreira Capelo Loureno, em regime de contrato
de prestação de serviços, pelo período de três meses, renováveis por
iguais períodos, para o exercício de funções de ajudante familiar na
Mansão de Santa Maria de Marvila, estabelecimento social oficial
integrado neste Centro Regional.

Este contrato só produz efeitos a partir da data de publicação do
presente aviso no Diário da República. (Não são devidos emolu-
mentos.)

13 de Julho de 1998. — Pelo Conselho Directivo, a Directora de
Serviços de Gestão de Pessoal, Zélia Brito.

Deliberação n.o 420/98. — Por deliberação de 25 de Fevereiro
de 1998 do conselho directivo, foram nomeados, após concurso, pro-
visoriamente pelo período de um ano, findo o qual se converterá
automaticamente em definitiva, e por urgente conveniência de serviço,
na categoria de auxiliar de serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar,
do quadro de pessoal deste Centro Regional, aprovado pela Portaria
n.o 1056/93, de 21 de Outubro, os funcionários a seguir indicados,
de acordo com homologação do Tribunal de Contas em 29 de Junho
de 1998:

Concurso n.o 1:

Olga Maria Gonçalves Silva.
Glória da Conceição de São João Morgado.
Luís Pedro Correia Pesca.
Helena Sofia Gomes Pinheiro.
Maria de Fátima Correia Castanho.
Isabel Maria de Almeida Silva Lopes.
Maria Inês Gomes Pires.
Alzira Maria dos Santos Martinho Gomes.
Isalina Jesus Gomes.
Elsa Maria Cruz Ribeiro.
Maria Clara Estrela Graça Estrela.
Maria Isabel Cruz Teixeira Rodrigues.
Maria de Fátima Lopes Pessoa Silva.
Emília da Graça Anselmo Leandro.
Maria de Fátima Martinho da Costa.
Susana Isabel Duro Oliveira Dias.
Brígida Maria de Jesus e Afonso Santos Saraiva.
Fernanda da Conceição Cordeiro dos Santos.
João Carlos Manuel Ferreira de Carvalho.
Paula Alexandra Cruz Ribeiro.
Isabel Maria Andrade Silveirinha.
Paulo Alexandre Santos Sousa Freire.
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Helena de Jesus Fernandes.
Idília Gomes de Pina Almeida.

Concurso n.o 2:

Anabela de Fátima Cristão Moreira Caldas.
Celeste Maria da Assunção Barros Catarino Alves.
Helena Maria Albuquerque Andrade Silvano Pires.
Ana Cristina dos Reis Belgas.
Maria Luísa Gomes Proença.
Mário José da Silva Fonseca.
Maria Manuela Torres Valente Raimundo.
Maria de Lurdes Conceição Alves Correia.
Rita Sofia Inácio Aleixo Teixeira Machado.
Carlos Alberto Sacoor.
Henrique Manuel Simão de Aguiar.
Ana Maria Trigo Morais.
Maria Conceição Fernandes.
Silvéria Maria Sousa Bragança.
Maria Angelina da Costa Leite.
Maria Emília Ferreira Lopes.
Catarina Isabel Cristóvão Pedro Ribeiro.
Ana Maria Ribeiro Pratas.
Ana Margarida Piteira Rosado.
Lucília Maria Guedes Cardoso Vital.
Maria da Luz Lança Pagarim Barrancos Cavaco Machado.

Concurso n.o 3:

Maria de Fátima Cruz Almeida Cardoso.
José Ernesto Spert de Oliveira Teixeira.
Ana Maria Marques Teixeira de Sousa.
Luísa Maria Dinis Campante dos Santos.

Concurso n.o 4:

Anabela da Silva Gomes.
Maria Perpétua Olinda Gonçalves Janeiro Lubrino.
Maria Conceição Ferreira Gaio Pinto.
Amélia Ribeiro Meque Ratibo.
Glória Maria Sousa Chaveiro Flores.
Carla Margarida Brites Martins.
Gabriela do Rosário Patrício de Almeida.
Ana Paula Marques Cordeiro Costa.
Antónia Maria Silva Carrajola Bártolo.
Isabel Maria Alves Ramalhal.
Maria Firmina Barbosa.
Ana Carolina Carvalho Gomes Mascarenhas.
Maria Conceição Patoleia Albano Caeiro.
Maria João Cruz Pinto Granadas.
Carla da Conceição Canholas Margalho Marques.
Carla Maria Ferreira Cardoso.
Ana Maria Arganil Alves Pereira Marcelino.
Georgina Maria Gomes da Silva Torneiro.
Maria Virgínia Morais dos Reis.
Ana Cristina Montez Amorim Lopes.
Maria do Rosário Neto Carmo Pratas.
Isabel Maria de Almeida Correia Rodrigues.
Maria Conceição Sousa Carvalho.

Concurso n.o 5:

Lucrécia Maria Godinho Domingos Agostinho.
Sandra Catarina Luísa Nunes.

(São devidos emolumentos.)

13 de Julho de 1998. — Pelo Conselho Directivo, a Directora de
Serviços de Gestão de Pessoal, Zélia Brito.

Deliberação n.o 421/98. — Por deliberação de 7 de Julho de 1998
do conselho directivo:

Ana Bela Silva Ricardo Valentim Madeira, Maria Clara Monteiro
Sábio, Isabel Maria Santos Cruz Madaleno Portugal, Maria Carmo
Brito Machado Silva, Maria Filomena Gonçalves Santos Dias, Maria
Carmo Félix Soares Ferreira, Lénia Joaquina França Almeida,
Alzira Guerreiro Teresa da Silva, Isabel Maria Cabrita Simão, Maria
Josefina Granja Faria, Georgina Varela Santos Matos Veríssimo,
Maria Celeste Gonçalves Santos Baptista, Maria Teresa Santos
Claro Galinho Patrício, Dulce Maria Pinto Cardoso Oliveira Tei-
xeira, Maria Trindade Leal Alfaiate Moital, Maria Céu Foito Renga
Faria Ferreira, Maria José Carvalho Marques Monteiro, Teresa
Maria Castro Horta Santos, Gracinda Assunção Ferreira Tavares,
Maria Emília Rego Pinto Serra, Mariana Rosa Valente Rosado
Almeida Costa, Maria Carmo Jesus Bento Afonso, Maria Salomé
Monteiro, Ana Maria Andrade Valente de Aguilar de Oliveira

Nunes, Carlos Manuel Costa Gonçalves, Maria Fátima Mortágua
Pedroso Augusto, Maria Rosa Grácio Morgado Pires, Cláudio
Manuel Marques Ferreira, Irene Campos Serra Fragoso Sousa,
Maria Carolina Figueira Catarino Mendes Valente, Maria José Oli-
veira Gouveia Pires Marques e Maria Bárbara Manteigas Carreiro
Lopes, primeiros-oficiais da carreira administrativa do quadro de
pessoal deste Centro Regional — nomeados, após concurso, defi-
nitivamente e por urgente conveniência de serviço, na categoria
de oficial administrativo principal no quadro de pessoal deste Centro
Regional, criado pela Portaria n.o 1056/93, de 21 de Outubro, com
as alterações constantes da Portaria n.o 909/95, de 18 de Julho,
sendo exonerados do cargo anterior a partir da data de aceitação
na nova categoria.

Pela mesma deliberação foram ainda nomeados, após concurso,
na categoria de oficial administrativo principal, definitivamente e por
urgente conveniência de serviço, no quadro de pessoal deste Centro
Regional, criado pela Portaria n.o 1056/93, de 21 de Outubro, com
as alterações constantes da Portaria n.o 909/95, de 18 de Julho, sendo
exonerados dos cargos que detinham nos quadros de pessoal res-
pectivos a partir da data de aceitação do lugar neste Centro Regional:

Maria Graça Carolina Tavares Teodoro e Maria José Silva Sustelo
Jacinto Tibúrcio, oficiais administrativos principais, e Isalina Maria
Nunes Rodrigues Borrego Pinheiro, primeiro-oficial do quadro de
pessoal do Centro Nacional de Pensões.

Nazaré Barrela Camilo Maruta, primeiro-oficial do quadro de pessoal
do Hospital Reynaldo dos Santos, de Vila Franca de Xira.

Lídia Maria Pereira Gonçalves Mendes Rodrigues, primeiro-oficial
do quadro de pessoal do Ministério da Administração Interna.

Maria Céu Gonçalves Martins Espinho e Maria Isabel Borges Valente
Silva Oliveira, primeiros-oficiais do quadro de pessoal da Sub-Re-
gião de Saúde de Lisboa da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo.

Maria Luísa Ramalho Reis Figueira, primeiro-oficial do quadro de
pessoal da Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura.

Isabel Gomes Fonseca, primeiro-oficial do quadro de pessoal do Ins-
tituto Militar dos Pupilos do Exército.

Alice Céu Aguiar Ramos, primeiro-oficial do quadro de pessoal do
Hospital de Santa Maria.

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

14 de Julho de 1998. — Pelo Conselho Directivo, a Directora de
Serviços de Gestão de Pessoal, Zélia Brito.

Deliberação n.o 422/98. — Por deliberação de 7 de Julho de 1998
do conselho directivo deste Centro Regional foram nomeadas, após
concurso, definitivamente na categoria de técnico-adjunto de 1.a classe
da carreira de educador social do quadro de pessoal do Centro Regio-
nal de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, criado pela Portaria
n.o 1056/93, de 21 de Outubro, com as alterações constantes da Portaria
n.o 909/95, de 18 de Julho, sendo exoneradas do cargo anterior a
partir da data da aceitação na nova categoria, as técnicas-adjuntas
de 2.a classe a seguir designadas:

Maria Delfina Fernandes Esteves Rosinha Milhano.
Isabel Maria Jesus Nunes Cunha Silva.
Maria Isabel Canelha Cardoso Trino.
Maria Dulcínia Martins Caldas Amaral.
Maria Odete Borregana Santos Rodrigues.
Amarilde Gonçalves Bedo.
Paula Maria Lima Paiva Afonso.
Catarina Rosa Ribeiro Painha.

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

14 de Julho de 1998. — Pelo Conselho Directivo, a Directora de
Serviços de Gestão de Pessoal, Zélia Brito.

Despacho n.o 13 559/98 (2.a série). — Subdelegação de pode-
res. — No uso da faculdade que me é dada pelo despacho n.o 9758/97,
de 26 de Setembro, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 246,
de 23 de Outubro de 1997, do Ministro da Solidariedade e Segurança
Social, subdelego nos directores dos Serviços Sub-Regionais de Lisboa,
Loures, Santarém, Setúbal e Sintra, respectivamente licenciados Maria
Teresa Bandeira de Carvalho e Branco, Maria de Lurdes Paiva Fer-
nandes Rebelo, José Jesus Brilhante, Joaquim Ventura Leite e Irene
Maria Castro Alves Salgado, os poderes, em mim delegados para
a prática dos seguintes actos: atribuir, sem exceder o limite de 24 vezes
o valor de referência do rendimento mínimo garantido, os apoios
previstos no artigo 12.o da Lei n.o 19-A/96, de 29 de Junho.

7 de Novembro de 1997. — A Presidente do Conselho Direc-
tivo, Maria Manuel Mira Godinho.
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Despacho n.o 13 560/98 (2.a série). — Subdelegação de pode-
res. — Nos termos do n.o 2 do artigo 36.o do Código do Procedimento
Administrativo, subdelego no vogal do conselho directivo licenciado
José Guilherme Macedo Fernandes os poderes a que se referem os
n.os 1.1.2, 1.1.4 e 1.1.5, que me foram subdelegados pelo despacho
do Secretário de Estado da Segurança Social e das Relações Laborais
n.o 4021/98, de 9 de Fevereiro, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 57, de 9 de Março de 1998.

11 de Maio de 1998. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Manuel Mira Godinho.

Despacho n.o 13 561/98 (2.a série). — Por despacho do Secre-
tário de Estado da Segurança Social e das Relações Laborais de 3
de Abril de 1998, e nos termos da alínea f) do n.o 1 do artigo 11.o
do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 24/84, de
16 de Janeiro, foi aplicada a pena de demissão à vigilante Sara Cristina
Rodrigues Feliz, na sequência do processo disciplinar que lhe foi
mandado instaurar por despacho do vogal do conselho directivo de
31 de Dezembro de 1996. A referida pena produziu efeitos a partir
de 6 de Junho de 1998.

15 de Junho de 1998. — Pelo Conselho Directivo, a Directora de
Serviços de Gestão de Pessoal, Zélia Brito.

Rectificação n.o 1643/98. — Por ter saído com inexactidão o aviso
n.o 5467/98, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 79, de
3 de Abril de 1998, a p. 4423, relativo à publicação da lista de can-
didatos admitidos e excluídos do concurso externo de ingresso para
admissão de estagiários na categoria de técnico superior de 2.a classe
da carreira técnica superior, área funcional de contabilidade, gestão
financeira e patrimonial, rectifica-se que onde se lê «Resolução
n.o 1/91, do Tribunal de Contas, de 21 de Janeiro» deve ler-se «Reso-
lução n.o 1/93, do Tribunal de Contas, de 21 de Janeiro».

13 de Julho de 1998. — A Presidente do Júri, Ana Maria Sítima.

Direcção-Geral da Acção Social

Aviso n.o 12 617/98 (2.a série). — Por despacho de 6 de Abril
de 1998 da directora-geral da Acção Social, foi o licenciado Rodrigo
José Thiele Veiga Alves Pacheco nomeado definitivamente, prece-
dendo concurso, destinado a regularizar a situação do pessoal abran-
gido pelos Decretos-Leis n.os 81-A/86, de 21 de Julho, e 195/97, de
31 de Julho, na categoria de técnico superior de 2.a classe da carreira
técnica superior, no quadro de pessoal desta Direcção-Geral. (Pro-
cesso n.o 15 670/98. Visto do Tribunal de Contas de 6 de Julho de
1998.)

17 de Julho de 1998. — Pela Directora-Geral, a Subdirectora-Geral,
Maria Manuela Quintanilha.

Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho
e da Solidariedade

Aviso n.o 12 618/98 (2.a série). — Por despacho do Secretário
de Estado da Segurança Social e das Relações Laborais de 10 de
Julho de 1998:

Maria Ernestina Carriço Dias Silva, oficial administrativo principal
de nomeação definitiva do quadro de pessoal da Inspecção-Geral
da Segurança Social — nomeada, por urgente conveniência de ser-
viço, chefe de secção, em regime de substituição, do mesmo quadro,
com efeitos a partir da data do despacho. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas.)

21 de Julho de 1998. — O Inspector-Geral, José Manuel Simões
de Almeida.

Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo

Aviso n.o 12 619/98 (2.a série). — Nos termos e para os efeitos
do disposto no artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezem-
bro, faz-se público que a lista do candidto admitido ao concurso interno
de ingresso para o provimento de um lugar na categoria de telefonista
da carreira de telefonista do quadro privativo do Instituto António
Sérgio do Sector Cooperativo, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 76, de 31 de Março de 1998, se encontra
afixada, para consultada, na Rua de D. Carlos de Mascarenhas, 46,
Lisboa.

17 de Julho de 1998. — A Chefe de Repartição, Odete Fernandes.

Instituto de Desenvolvimento e Inspecção
das Condições de Trabalho

Rectificação n.o 1644/98. — 1 — Por ter saído com inexactidão
o aviso n.o 11 608/98, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 17 de Julho de 1998, que publicita a lista dos candidatos
admitidos e excluídos no concurso externo de admissão a estágio para
ingresso na carreira técnica superior do grupo de pessoal técnico supe-
rior do quadro de pessoal do IDICT, destinado ao provimento de
20 lugares na categoria de técnico superior de 2.a classe, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 301 (3.o suple-
mento), de 31 de Dezembro de 1997, rectifica-se que onde se lê «Os
candidatos excluídos podem interpor recurso para o presidente da
direcção do IDICT, no prazo de oito dias úteis a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, de harmonia
com o estabelecido no n.o 3 do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de
Dezembro» deve ler-se «Os candidatos excluídos podem interpor
recurso para o presidente da direcção do IDICT, no prazo de oito
dias úteis a contar da data da publicação da presente lista no Diário
da República, de harmonia com o estabelecido no artigo 24.o do Decre-
to-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto.»

2 — Em face da presente rectificação, considera-se que o prazo
de recurso fixado no número anterior se conta a partir da data da
presente publicação.

20 de Julho de 1998. — A Directora de Serviços, Maria Teresa
Rodrigues Monteiro.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.o 13 562/98 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Julho de 1998 da Ministra do Ambiente, foi designada a
licenciada Isabel Maria Simões Raposo Ribeiro Mendes Martins para
o exercício de funções de chefe de projecto da Intervenção Ope-
racional do Ambiente, com efeitos a partir de 17 de Junho.

20 de Julho de 1998. — O Secretário-Geral, Arnaldo M. R. Pereira
Coutinho.

Direcção-Geral do Ambiente

Aviso n.o 12 620/98 (2.a série). — Concurso interno geral de acesso
para o preenchimento de uma vaga de técnico especialista da carreira
técnica do quadro de pessoal da Direcção-Geral do Ambiente, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 63, de 16
de Março de 1998. — Nos termos do artigo 33.o do Decreto-Lei
n.o 498/88, de 30 de Dezembro, torna-se público que foi afixada na
sede da Direcção-Geral do Ambiente, na Rua da Murgueira, Zam-
bujal, Alfragide, Amadora, a lista de classificação final referente ao
concurso identificado em epígrafe, sendo, nos termos legais, remetida
cópia à candida.

Da homologação cabe recurso para o membro do Governo, a inter-
por no prazo de 10 dias úteis contados do registo de comunicação
à candida, conforme o disposto no artigo 34.o do já citado diploma
legal, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 215/95,
de 22 de Agosto.

20 de Julho de 1998. — O Presidente do Júri, Jorge Nascimento
Fernandes.

Direcção Regional do Ambiente — Alentejo

Aviso n.o 12 621/98 (2.a série). — Faz-se público que se encontra
afixada nas instalações da Direcção Regional do Ambiente — Alen-
tejo, sita na Rua do Eborim, 18, 4.o piso, em Évora, a lista dos can-
didatos admitidos ao concurso interno geral de acesso para preen-
chimento de um lugar de assessor do quadro da Direcção Regional
do Ambiente — Alentejo.

16 de Julho de 1998. — A Presidente do Júri, Maria do Rosário
dos Santos Ramalho.
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Despacho n.o 13 563/98 (2.a série). — Por despacho do director
regional do Ambiente — Alentejo, em regime de substituição, de 10
de Julho de 1998:

Francisco José Narciso Pinto, desenhador principal do quadro de pes-
soal da Direcção Regional do Ambiente — Alentejo — promovido,
precedendo concurso, à categoria de desenhador especialista do
mesmo quadro, sendo exonerado da categoria anterior a partir da
data de aceitação do novo lugar. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

15 de Julho de 1998. — O Director Regional do Ambiente — Alen-
tejo, em regime de substituição, José Gabriel dos Santos Ramalho.

Instituto da Conservação da Natureza

Despacho (extracto) n.o 13 564/98 (2.a série). — Por despachos
de 8 de Julho de 1998 da vice-presidente do Instituto da Conservação
da Natureza:

José Luís da Silva Gonçalves, técnico superior do quadro do ex-Serviço
Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natu-
reza — nomeado assessor principal, ocupando o lugar criado pela
Portaria n.o 615/98, de 3 de Junho, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 150, de 2 de Julho de 1998, a extinguir quando vagar,
produzindo efeitos a partir de 21 de Junho de 1996.

Por despacho de 8 de Julho de 1998 da vice-presidente do Instituto
da Conservação da Natureza:

Jorge Manuel Amaro, segundo-oficial do quadro do ex-Serviço Nacio-
nal de Parques, Reservas e Conservação da Natureza — promovido,
mediante concurso interno de acesso, à categoria de tesoureiro,
escalão 2, índice 230, ficando exonerado do lugar de origem a partir
da data da aceitação do novo lugar.

Por despacho de 2 de Junho de 1997 da Secretária de Estado do
Orçamento:

Maria Cristina Santos Silva — autorizado o contrato de trabalho a
termo certo, com a categoria de terceiro-oficial, nos termos do
artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 81-A/96, de 21 de Junho, produzindo
efeitos a partir de 1 de Agosto de 1997.

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

13 de Julho de 1998. — O Director de Serviços Administrativos
e Financeiros, M. Neves Dias.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Instituto Português do Património Arquitectónico

Aviso n.o 12 622/98 (2.a série). — Nos termos do Decreto-Lei
n.o 498/88, de 30 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.o 215/95, de 22 de Agosto, informam-se todos os inte-
ressados de que a lista de candidatos referente ao concurso interno
geral de ingresso para provimento de um lugar de técnico auxiliar
de 2.a classe da carreira de secretário-recepcionista do quadro do
pessoal do Palácio Nacional da Ajuda, conforme aviso n.o 9332/98,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 131, de 6 de Junho
de 1998, será afixada, na data da publicação do presente aviso no
Diário da República, nas instalações do referido Palácio e nas do
Instituto Português do Património Arquitectónico e enviada à can-
didata.

21 de Julho de 1998. — A Presidente do Júri, Isabel Maria C. S.
F. da Silveira Godinho.

Despacho (extracto) n.o 13 565/98 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 10 de Julho de 1998:

Maria Manuela da Encarnação Santana, técnica superior de 2.a classe,
da carreira de técnico superior, do quadro do pessoal do Palácio
Nacional da Ajuda — nomeada, definitivamente, precedendo con-
curso, técnica superior de 1.a classe do mesmo quadro e carreira,
nos termos dos Decretos-Leis n.os 498/88, de 30 de Dezembro,
215/95, de 22 de Agosto, 248/85, de 15 de Julho, 275/95, de 25
de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, e 265/88, de 28 de Julho.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Julho de 1998. — O Presidente, Luís Ferreira Calado.

Despacho (extracto) n.o 13 566/98 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 10 de Julho de 1998:

Maria Madalena da Ressurreição Rosário, primeiro-oficial adminis-
trativo do quadro do pessoal do Palácio Nacional de Que-
luz — nomeada, definitivamente, precedendo concurso, oficial
administrativo principal do mesmo quadro, nos termos dos Decre-
tos-Leis n.os 498/88, de 30 de Dezembro, 215/95, de 22 de Agosto,
248/85, de 15 de Julho, 275/95, de 25 de Outubro, e 427/89, de
7 de Dezembro. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

17 de Julho de 1998. — O Presidente, Luís Ferreira Calado.

Despacho (extracto) n.o 13 567/98 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 7 de Abril de 1998:

Maria de Fátima Santos Ribeiro — nomeada provisoriamente, pre-
cedendo concurso, guarda de museu do quadro do pessoal do Mos-
teiro de Alcobaça. (Declarado conforme. Homologação em sessão
diária de visto pelo Tribunal de Contas em 1 de Julho de 1998.
São devidos emolumentos.)

17 de Julho de 1998. — O Presidente, Luís Ferreira Calado.

Despacho (extracto) n.o 13 568/98 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 10 de Julho de 1998:

Maria José Cunha Parracho Cançado Corvo, guarda de museu do
quadro do pessoal do Palácio Nacional de Sintra — nomeada, em
comissão de serviço, precedendo concurso, terceiro-oficial do
mesmo quadro, nos termos dos Decretos-Leis n.os 498/88, de 30
de Dezembro, 215/95, de 22 de Agosto, 248/85, de 15 de Julho,
275/95, de 25 de Outubro, e 427/89, de 7 de Dezembro, e dos
Decretos Regulamentares n.os 32/87, de 18 de Maio, e 41/91, de
20 de Setembro. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

17 de Julho de 1998. — O Presidente, Luís Ferreira Calado.

Despacho (extracto) n.o 13 569/98 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 10 de Julho de 1998:

Célia Maria de Jesus Caçoilas Veríssimo da Silva, guarda de museu
do quadro do pessoal do Palácio Nacional da Pena — nomeada
em comissão de serviço, precedendo concurso, terceiro-oficial do
mesmo quadro, nos termos dos Decretos-Leis n.os 498/88, de 30
de Dezembro, 215/95, de 22 de Agosto, 248/85, de 15 de Julho,
275/95, de 25 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 420/91, de
29 de Outubro e 442/91, de 15 de Novembro, e do Decreto Regu-
lamentar n.o 32/87, de 18 de Maio. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

23 de Julho de 1998. — O Presidente, Luís Ferreira Calado.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Instituto de Investigação Científica Tropical

Aviso n.o 12 623/98 (2.a série). — 1 — Faz-se público que, pelo
prazo de 15 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República, se encontra aberto concurso documental de recru-
tamento para a categoria de investigador auxiliar da carreira de inves-
tigação científica do quadro de pessoal do Instituto de Investigação
Científica Tropical, na área científica de História da América Tropical.

2 — O presente concurso rege-se pelo disposto no Decreto-Lei
n.o 219/92, de 15 de Outubro, designadamente no seu artigo 10.o,
n.o 2, alínea b), e no Regulamento das Provas e Concursos da Carreira
de Investigação do Instituto de Investigação Científica Tropical, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 213, de 10 de Setembro
de 1993.

3 — Prazo de validade — o concurso destina-se exclusivamente ao
preenchimento da vaga indicada.

4 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional correspondente
à categoria de investigador auxiliar é o que consta do n.o 3 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 219/92, de 15 de Outubro.

5 — Local de trabalho e vencimento — o local de trabalho situa-se
em Lisboa, podendo eventualmente ser efectuadas deslocações aos
países com os quais o Instituto de Investigação Científica Tropical
coopera, e os vencimentos serão fixados em conformidade com o
Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro, e demais legislação
aplicável.
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6 — Os candidatos devem possuir vínculo à função pública, bem
como os requisitos especiais referidos na alínea b) do n.o 2 do
artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 219/92, ou seja, serem professores auxi-
liares ou estarem habilitados com o grau de doutor conferido por
universidade portuguesa ou estrangeira na área científica em que é
aberto este concurso ou, ainda, estarem nas condições expressas no
n.o 3 do citado artigo 10.o

7 — O método de selecção a utilizar é o da avaliação curricular,
nos termos dos n.os 2, alínea b), e 3 do artigo 10.o do Decreto-Lei
n.o 219/92.

8 — De acordo com o disposto no artigo 1.o do Regulamento acima
referido, os candidatos devem apresentar a respectiva candidatura
em requerimento dirigido ao presidente do Instituto, Rua da Jun-
queira, 30, 1300 Lisboa, do qual conste a declaração, sob compromisso
de honra, de que se encontram nas condições legais para se apre-
sentarem a concurso.

8.1 — Juntamente com o requerimento de admissão a concurso,
os candidatos devem entregar documento comprovativo de estarem
nas condições exigidas em algum dos requisitos especiais indicados
no n.o 6 do presente aviso.

9 — Terminado o prazo de apresentação das candidaturas, o pre-
sidente, previamente à nomeação do respectivo júri, mandará verificar
se os candidatos estão em condições legais de ser admitidos.

10 — No prazo de 30 dias a contar da data em que lhes for notificado
o despacho de admissão ou de não admissão ao concurso, os candidatos
admitidos devem entregar:

a) Um exemplar de cada uma das obras publicadas a título indi-
vidual ou colectivo;

b) Cinco exemplares do respectivo curriculum vitae.

11 — O júri, constituído nos termos dos artigos 19.o, n.os 3 e 7,
e 20.o do Decreto-Lei n.o 219/92, reunirá, no prazo de 30 dias a
contar da data da publicação da sua nomeação no Diário da República,
para analisar e discutir, em termos científicos, a admissão dos can-
didatos, devendo o mesmo proceder à exclusão daqueles cujo currículo
científico não seja compatível com a categoria a que concorrem ou
se situe fora da área em que é aberto este concurso.

11.1 — Sempre que um candidato for excluído, o júri elaborará
um relatório justificativo, que será assinado por todos os membros
e de cujo teor será dado conhecimento ao candidato.

12 — O júri proferirá decisão final sobre a apreciação e classificação
dos candidatos, nos termos do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 219/92,
com as necessárias adaptações, no prazo máximo de 90 dias a contar
da publicação do despacho da respectiva nomeação.

17 de Julho de 1998. — Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)

Despacho (extracto) n.o 13 570/98 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Julho de 1998 do presidente do Instituto de Investigação
Científica Tropical:

António Rodrigues da Silva, perito de fiscalização tributária de
1.a classe do quadro da Direcção Distrital de Finanças de Lisboa
requisitado desde 14 de Outubro de 1997 — cessa a situação de
requisitado neste Instituto em 31 de Julho de 1998, a seu pedido.

15 de Julho de 1998. — O Director dos Serviços de Administração,
em substituição, António Melo.

Instituto Tecnológico e Nuclear

Aviso n.o 12 624/98 (2.a série). — Por despacho de 21 de Junho
de 1998 do presidente do conselho directivo do Instituto Tecnológico
e Nuclear:

José Guilherme Fialho Ventura, técnico auxiliar de 2.a classe da car-
reira técnico-profissional, nível 3 — nomeado definitivamente, pre-
cedendo concurso interno geral de acesso, técnico auxiliar de
1.a classe da carreira técnico-profissional, nível 3 (escalão 4,
índice 230), considerando-se exonerado da anterior categoria na
data da aceitação do novo lugar. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

21 de Julho de 1998. — O Chefe da Repartição de Pessoal e Expe-
diente, Luís Pinto.

UNIVERSIDADE DO MINHO

Resolução n.o 100/98 (2.a série). — Resolução SU-28/98. — Con-
siderando o disposto no artigo 25.o da Lei n.o 108/88, de 24 de Setem-

bro, e no n.o 2 do artigo 21.o dos Estatutos da Universidade do Minho,
o senado universitário, em sessão plenária de 13 de Julho de 1998,
aprova o Regulamento Orgânico da Reitoria e da Administração Cen-
tral, anexo à presente resolução.

13 de Julho de 1998. — O Presidente do Senado Universitário, Sér-
gio Machado dos Santos.

ANEXO À RESOLUÇÃO SU-28/98

Regulamento Orgânico da Reitoria
e da Administração Central

CAPÍTULO I

Natureza e âmbito de aplicação

Artigo 1.o

A presente deliberação estabelece a regulamentação orgânica rela-
tiva à Reitoria e à administração central, bem como as respectivas
competências, quadro e formas de recrutamento e provimento de
pessoal.

CAPÍTULO II

Da Reitoria e serviços dependentes

Artigo 2.o

São serviços da Reitoria da Universidade do Minho:

a) O Gabinete de Relações Públicas;
b) A Divisão Académica;
c) O Serviço de Apoio ao Reitor;
d) A Assessoria Jurídica.

Artigo 3.o

O Gabinete de Relações Públicas, que exerce as suas atribuições
nos domínios da comunicação, da imagem e do protocolo, é dirigido
por um director de serviços e compete-lhe, nomeadamente:

a) Estabelecer, de acordo com orientações do reitor, contactos
com as unidades orgânicas da Universidade e com organismos
e entidades externas, com vista ao desenvolvimento das acti-
vidades do Gabinete;

b) Superintender, de acordo com orientações do reitor, nos
assuntos de protocolo a cargo da Reitoria;

c) Coordenar a execução de protocolos e acordos de cooperação
estabelecidos pela Reitoria com entidades externas e univer-
sidades estrangeiras;

d) Coordenar a organização de sessões solenes, conferências,
exposições, congressos, reuniões ou outras actividades de
carácter científico, cultural ou recreativo promovidas ou
apoiadas pela Reitoria;

e) Recolher e tratar informação noticiosa com interesse para
a Universidade e assegurar os contactos com os meios de
comunicação social para divulgação de informação;

f) Gerir, de acordo com orientações do reitor, a cedência pontual
de instalações da Reitoria ou sob coordenação da Reitoria;

g) Promover a imagem da Universidade e divulgar as actividades
da instituição.

Artigo 4.o

A Divisão Académica, que exerce as suas atribuições nos domínios
das provas e graus académicos e dos planos de estudos, é dirigida
por um chefe de divisão e compete-lhe, nomeadamente:

a) Organizar os processos relativos à realização de provas de
doutoramento e de agregação e controlar a respectiva
evolução;

b) Organizar e controlar os processos conducentes à concessão
de equivalências e de equiparações de graus nos casos em
que a respectiva competência não tenha sido delegada nas
escolas;

c) Assegurar o desenvolvimento dos processos de criação, modi-
ficação ou extinção de cursos de graduação ou pós-graduação
submetidos para aprovação superior;

d) Coordenar os procedimentos relativos ao andamento das pro-
postas relativas à fixação ou alteração dos planos de estudos;

e) Assegurar a publicitação, nos termos legais, dos planos de
estudos ou sua alteração;

f) Promover a tramitação dos processos de contratação de pes-
soal docente submetidos à apreciação do reitor, bem como
os processos relativos à abertura de concursos para a admissão
ou progressão de carreira de pessoal docente e investigador.
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Artigo 5.o

O Serviço de Apoio ao Reitor, que tem como atribuições assegurar
o normal funcionamento do Gabinete do Reitor, do senado, da assem-
bleia e do conselho cultural nos aspectos técnico e administrativo,
é dirigido por um chefe de divisão, funciona na dependência do reitor
e é constituído por:

a) O Gabinete do Reitor;
b) A Secretaria da Reitoria;
c) A Secretaria do Senado, Assembleia e Conselho Cultural.

1 — Ao Gabinete do Reitor compete:

a) Tratar dos assuntos relativos aos contactos e audiências do
reitor e à representação da Universidade;

b) Recolher e sistematizar a legislação com interesse para os
serviços;

c) Organizar a recolha de dados e proceder ao respectivo tra-
tamento de modo a informatizar o funcionamento dos
serviços;

d) Elaborar estudos e pareceres no âmbito das suas atribuições.

2 — À Secretaria da Reitoria cabe:

a) Executar as tarefas inerentes à recepção, classificação, expe-
dição, distribuição e arquivo de todo o expediente;

b) Organizar o arquivo geral da Reitoria e assegurar o seu
funcionamento;

c) Realizar todo o expediente relativo às publicações na imprensa
referente à Reitoria ou superiormente determinado;

d) Promover a divulgação pelos serviços das normas internas
e demais directrizes emanadas da Reitoria;

e) Realizar todos os procedimentos administrativos necessários
à preparação do expediente a submeter a despacho e à sua
execução.

3 — À Secretaria do Senado, Assembleia e Conselho Cultural
compete:

a) Preparar e distribuir por todos os membros de cada um dos
órgãos, com a antecedência devida, a documentação relativa
às matérias a apreciar em cada sessão;

b) Dar andamento a todas as deliberações dos diversos órgãos,
em articulação com os respectivos secretários;

c) Proceder à divulgação pelos meios e formas previstos nos
regulamentos aplicáveis dos textos finais das deliberações dos
diferentes órgãos, com indicação das datas da sua entrada
em vigor;

d) Organizar e manter actualizado o registo das decisões, de
modo a poder prestar informações, em qualquer momento,
sobre a situação dos processos nelas tratados;

e) Organizar e manter actualizado um ficheiro relativo aos mem-
bros de cada órgão de modo a permitir a organização em
tempo útil das respectivas eleições;

f) Elaborar as actas das reuniões dos diversos órgãos, em arti-
culação com os respectivos secretários, bem como proceder
ao seu envio a todos os membros.

4 — A Secretaria da Reitoria e a Secretaria do Senado, Assembleia
e Conselho Cultural constituem secções administrativas.

Artigo 6.o

A Assessoria Jurídica, que funciona na dependência directa do reitor
e é dirigida pelo jurista deste serviço com categoria superior e, em
caso de igualdade de categoria, pelo que for designado pelo reitor,
tem como atribuições o estudo e tratamento dos assuntos de natureza
jurídica que lhe sejam submetidos pelo reitor nos domínios da consulta
jurídica, do contencioso administrativo e do processo disciplinar, com-
petindo-lhe, nomeadamente:

a) Elaborar pareceres e informações e proceder a estudos jurí-
dicos sobre quaisquer assuntos que lhe sejam submetidos;

b) Preparar os projectos de resposta nos recursos e outros pro-
cessos de contencioso administrativo de que sejam notificados
para responder órgãos ou presidentes de órgãos da Uni-
versidade;

c) Acompanhar o andamento dos processos referidos na alínea
anterior e exercer, através dos juristas para o efeito nomeados,
os poderes processuais conferidos na Lei de Processo nos
Tribunais Administrativos à autoridade recorrida ou reque-
rida;

d) Intervir, quando a lei o permita e seja solicitada, em processos
de averiguações ou disciplinares;

e) Colaborar, quando solicitada, na preparação ou apreciação
de projectos de regulamentos.

CAPÍTULO III

Da Administração central e serviços dependentes

Artigo 7.o

Constituem a administração central:

a) O Gabinete do Administrador;
b) A Direcção dos Serviços Administrativos;
c) O Gabinete de Organização e Auditoria.

Artigo 8.o

O administrador exerce as suas atribuições no âmbito da admi-
nistração financeira, patrimonial e dos recursos humanos, bem como
na promoção da qualidade nos serviços da Universidade que se enqua-
drem no âmbito referido.

Artigo 9.o

1 — Incumbe especialmente ao administrador:

a) Participar na definição da política de gestão da Universidade
nos domínios administrativo, financeiro, orçamental, patri-
monial, e de pessoal e coadjuvar, de forma geral, o reitor
no que respeita ao exercício das suas competências nas áreas
referidas;

b) Definir a estratégia dos serviços de acordo com a política
geral da Universidade, estabelecer os objectivos a perseguir
e promover a elaboração dos planos sectoriais de desen-
volvimento;

c) Assegurar a orientação geral e a coordenação das actividades
dos serviços e controlar a sua evolução e eficácia de actuação;

d) Promover a elaboração do plano de actividades, do projecto
de orçamento e dos planos financeiros plurianuais e assegurar
o seu acompanhamento e avaliação, propondo as alterações
orçamentais julgadas adequadas tendo em vista os objectivos
a atingir;

e) Promover a elaboração do relatório de actividades;
f) Dar parecer e submeter a despacho do reitor os assuntos

relativos aos serviços de si dependentes e de que não haja
delegação;

g) Zelar pela execução das deliberações do conselho admi-
nistrativo;

h) Coordenar tecnicamente a acção dos responsáveis adminis-
trativos das escolas, unidades de apoio e unidades culturais,
por forma a garantir a normalização e uniformidade dos pro-
cedimentos administrativos, promovendo a coerência e a ade-
quação do sistema de articulações entre a administração cen-
tral e os restantes serviços;

i) Exercer todas as competências que lhe forem delegadas pelo
reitor;

j) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas por
lei.

2 — A categoria de administrador é equiparada à de subdirector-
-geral para todos os efeitos legais.

3 — O administrador pode delegar parte das suas competências
no pessoal dirigente de si dependente.

Artigo 10.o

A Direcção dos Serviços Administrativos, que exerce as suas atri-
buições concebendo, propondo e implementando os sistemas admi-
nistrativos de gestão de recursos humanos e de gestão financeira e
patrimonial, é dirigida por um director de serviços e compreende
os seguintes serviços:

a) Divisão de Recursos Humanos;
b) Divisão Financeira e Patrimonial;
c) Núcleo de Informação e Desenvolvimento dos Recursos

Humanos;
d) Núcleo de Apoio Administrativo e Informático.

Artigo 11.o

A Divisão de Recursos Humanos é coordenada e orientada por
um chefe de divisão e compreende os seguintes sectores:

a) Secção de Contratação, Expediente e Arquivo;
b) Secção de Assiduidade e Segurança Social;
c) Secção de Abonos.

Artigo 12.o

À Secção de Contratação, Expediente e Arquivo compete:

a) Organizar e movimentar os processos relativos ao recruta-
mento, selecção e provimento, bem como à promoção, pro-
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gressão, prorrogação, mobilidade, exoneração, rescisão de
contratos, demissão e aposentação do pessoal;

b) Instruir os processos relativos a acumulação e classificação
de serviço;

c) Instruir os processos relativos a equiparação a bolseiro e dis-
pensas de serviço docente;

d) Elaborar os termos de posse do pessoal;
e) Organizar e manter actualizado o cadastro do pessoal;
f) Assegurar a gestão do arquivo, mantendo os processos devi-

damente organizados e actualizados, garantindo a confiden-
cialidade dos dados registados;

g) Passar as certidões, declarações e notas de tempo de serviço
do pessoal exigidas por lei;

h) Elaborar as listas de antiguidade do pessoal;
i) Preparar os elementos necessários à conta de gerência no

que se refere a pessoal;
j) Preparar elementos, no âmbito da Secção, visando o forne-

cimento da informação necessária à elaboração do balanço
social, bem como outros elementos relativos a pessoal para
publicações da Universidade.

Artigo 13.o

À Secção de Assiduidade e Segurança Social compete:

a) Instruir os processos relativos a faltas e licenças e elaborar
os respectivos mapas;

b) Instruir os processos relativos aos benefícios sociais do pessoal
e seus familiares, designadamente os respeitantes a abono
de família, prestações complementares, ADSE, pensão de
sobrevivência e subsídio por morte;

c) Proceder à inscrição na segurança social do pessoal a prestar
serviço na Universidade sem vínculo à função pública;

d) Organizar e dar andamento aos processos de acidente em
serviço;

e) Fomentar o alargamento, no âmbito da Universidade, da frui-
ção, pelo respectivo pessoal, de regalias sociais, tais como
assistência médica e medicamentosa, subsídios de formação
escolar para os descendentes e suplementos diversos;

f) Organizar os processos relativos ao seguro do pessoal que
a ele tenha direito;

g) Preparar elementos, no âmbito da Secção, visando o forne-
cimento da informação necessária à elaboração do balanço
social.

Artigo 14.o

À Secção de Abonos compete:

a) Processar as folhas de vencimentos, salários, gratificações e
respectivos descontos;

b) Organizar o serviço referente a obrigações fiscais;
c) Instruir os processos relativos à prestação de horas extraor-

dinárias, de pagamento de serviços, de vencimentos de exer-
cício, de deslocações e ajudas de custo;

d) Preparar elementos, no âmbito da Secção, visando o forne-
cimento da informação necessária à elaboração do balanço
social.

Artigo 15.o

A Divisão Financeira e Patrimonial é coordenada e orientada por
um chefe de divisão e compreende os seguintes sectores:

a) Secção de Contabilidade, Orçamento e Conta;
b) Tesouraria Geral;
c) Secção de Aprovisionamento e Património;
d) Núcleo de Acompanhamento e Execução de Projectos.

Artigo 16.o

À Secção de Contabilidade, Orçamento e Conta compete:

a) Executar a escrituração e preparar o expediente referente
à contabilidade;

b) Elaborar as guias e relações para entrega ao Estado ou outras
entidades das importâncias que lhe pertençam ou lhe sejam
devidas;

c) Informar todos os documentos de despesa, designadamente
sobre a observância das competentes disposições legais e res-
pectiva cabimentação;

d) Elaborar e processar as requisições de fundos e preparar o
respectivo expediente;

e) Reunir, ordenar e preparar todos os elementos necessários
à elaboração dos projectos de orçamentos e realizar a sua
conclusão;

f) Organizar os processos de alteração orçamental, designada-
mente os de reforço e de transferência de verbas e de ante-

cipação de duodécimos, bem como os competentes orçamen-
tos suplementares;

g) Organizar e elaborar a conta de gerência a submeter, nos
termos da lei, pelo conselho administrativo da Universidade
ao Tribunal de Contas;

h) Elaborar as relações de documentos de despesa a submeter
ao conselho administrativo da Universidade;

i) Escriturar, de acordo com as normas em vigor, todas as recei-
tas da Universidade e promover o seu depósito;

j) Elaborar, nos termos e prazos da lei, as guias de saldos das
dotações orçamentais;

k) Informar todos os assuntos que corram pela Secção e que
devam ser despachados superiormente;

l) Passar certidões ou declarações solicitadas sobre matérias das
suas atribuições depois do competente requerimento devi-
damente despachado;

m) Preparar os elementos para o relatório anual da Universidade
no que respeita aos assuntos tratados pela Secção;

n) Preparar os elementos estatísticos e indicadores de gestão
financeira que lhe sejam solicitados superiormente.

Artigo 17.o

À Tesouraria Geral compete:

a) Preencher e assinar os recibos necessários ao levantamento
das dotações orçamentais e cobrança de outras receitas da
Universidade e apresentá-los à assinatura do reitor ou vogal
do conselho administrativo da Universidade para o efeito
designado;

b) Efectuar os competentes registos e proceder aos respectivos
depósitos de todas as receitas da Universidade por que o
conselho administrativo é responsável;

c) Efectuar os pagamentos aprovados ou autorizados pelo con-
selho administrativo, incluindo os abonos a pessoal e seus
benefícios sociais;

d) Transferir para os cofres do Estado ou de outras entidades,
nos prazos e termos legais, as respectivas receitas em con-
formidade com as guias preparadas pela Secção de Conta-
bilidade, Orçamento e Conta;

e) Manter rigorosamente actualizada a escrita da tesouraria, de
modo a ser possível verificar, a qualquer momento, os mon-
tantes dos fundos em cofre e em depósito;

f) Organizar e apresentar mensalmente, para serem presentes
ao conselho administrativo, os balancetes de tesouraria refe-
rentes ao mês anterior;

g) Elaborar as reconciliações bancárias mensais das respectivas
contas.

Artigo 18.o

À Secção de Aprovisionamento e Património compete:

a) Organizar os processos de aquisição de material de uso cor-
rente necessário ao normal funcionamento dos serviços cen-
trais e promover a adequada gestão dos respectivos stocks;

b) Organizar o cadastro e manter actualizado o inventário dos
bens móveis e imóveis da Universidade nos termos da legis-
lação aplicável;

c) Organizar os processos de locação e de aquisição de imóveis
e de eventual alienação de bens móveis ou imóveis;

d) Zelar pela conservação e adequada gestão do equipamento
dos serviços centrais e organizar os respectivos processos de
manutenção, conservação ou reparação;

e) Centralizar todos os elementos relativos a viaturas e preencher
os mapas a enviar à Direcção-Geral do Património do Estado;

f) Organizar os processos de aquisição das viaturas, nos termos
das disposições legais vigentes.

Artigo 19.o

1 — Ao Núcleo de Acompanhamento e Execução de Projectos
compete:

a) Dar apoio técnico de natureza administrativo-financeira na
elaboração de propostas de candidatura no que respeita a
projectos de investigação de financiamento nacional e às inter-
venções dos diferentes fundos estruturais, nomeadamente
FSE, PRAXIS/FEDER, INTERREG/FEDER e União Euro-
peia;

b) Assegurar a organização administrativa e financeira dos pro-
jectos acompanhando a respectiva execução;

c) Proceder às acções e registos necessários em termos de clas-
sificação e cabimento das despesas;

d) Organizar e promover os pedidos de pagamento de saldos;
e) Elaborar informações e pareceres de carácter económico e

financeiro no âmbito dos projectos.
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2 — Tendo em vista o apoio efectivo aos projectos em termos de
orçamentação e contabilidade, bem como a possibilidade de ligação
a outras estruturas de natureza científico-pedagógica de apoio a pro-
jectos, o Núcleo de Acompanhamento e Execução de Projectos pode
ter um funcionamento descentralizado.

Artigo 20.o

Ao Núcleo de Informação e Desenvolvimento dos Recursos Huma-
nos compete:

a) Realizar estudos de descrição, análise e especificação de fun-
ções, com vista à definição dos perfis correspondentes aos
postos de trabalho;

b) Acompanhar, informar e assistir tecnicamente as acções refe-
rentes aos processos de recrutamento e selecção do pessoal
não docente;

c) Promover acções de acolhimento e integração dos funcio-
nários, assegurando a sua identificação com a natureza, os
objectivos, as finalidades e a cultura da instituição;

d) Proceder ao levantamento de necessidades de formação, ela-
borar e propor os planos e os programas adequados à valo-
rização profissional dos funcionários em conexão com as exi-
gências das funções e a estrutura e dinâmica das carreiras
profissionais;

e) Promover a realização de acções de aperfeiçoamento pro-
fissional, internas e externas, e organizar os processos de
acompanhamento e avaliação;

f) Preparar, actualizar e propor medidas de sensibilização, infor-
mação e formação necessárias à aplicação da avaliação do
desempenho e incumbir-se da respectiva divulgação e apli-
cação;

g) Analisar e consolidar o balanço social;
h) Preparar e organizar elementos e indicadores necessários à

preparação de outros instrumentos de análise social;
i) Realizar estudos, com base nos resultados da análise social,

visando o desenvolvimento das técnicas relativas à gestão inte-
grada dos recursos humanos.

Artigo 21.o

Ao Núcleo de Apoio Administrativo e Informático compete:

a) Colaborar na elaboração de projectos de organização e reor-
ganização dos serviços;

b) Implementar, em colaboração com as diferentes áreas, um
sistema integrado e interactivo de tratamento automático da
informação de natureza administrativa;

c) Participar na realização das acções necessárias à racionali-
zação, simplificação e modernização dos circuitos adminis-
trativos e de suporte da informação com recurso às novas
tecnologias informáticas;

d) Proceder à definição, concepção e estudo de outras aplicações
informáticas de interesse para as actividades de natureza
administrativa;

e) Assegurar a gestão dos meios e equipamento informáticos
e o desenvolvimento das aplicações informáticas no âmbito
administrativo.

Artigo 22.o

O Gabinete de Organização e Auditoria, que exerce as suas atri-
buições nos domínios da organização e da qualidade dos serviços
na perspectiva da desburocratização, simplificação e eliminação de
formalismos, é dirigido por um chefe de divisão e compreende os
seguintes serviços:

a) Sector de Planeamento Administrativo e Financeiro;
b) Sector de Auditoria Administrativa e Financeira.

Artigo 23.o

Ao Sector de Planeamento Administrativo e Financeiro compete:

a) Colaborar na elaboração dos planos anuais e plurianuais de
actividades e do orçamento da Universidade do Minho;

b) Acompanhar as acções de planeamento, programação mate-
rial e financeira dos projectos de investimentos em infra-es-
truturas, orçamentação, controlo e avaliação da respectiva
execução financeira;

c) Pronunciar-se sobre a evolução da execução dos planos anuais
e plurianuais de actividades em articulação com a execução
dos orçamentos anuais e plurianuais, propondo as medidas
de natureza correctiva que se imponham;

d) Assistir e acompanhar tecnicamente os órgãos de gestão e
os serviços em matéria económica, financeira, bancária e con-
tabilística tendo em vista a melhoria do funcionamento dos
procedimentos de gestão financeira;

e) Colaborar na elaboração do relatório anual de actividades;
f) Recolher dados e elaborar indicadores e relatórios de análise

de forma a permitir o controlo e a avaliação do processo
de gestão;

g) Acompanhar os procedimentos administrativos decorrentes
da execução dos contratos de empreitadas, de aquisição de
bens móveis e de arrendamento, aquisição ou alienação de
bens imóveis, organizando os respectivos processos, solici-
tando e prestando as informações e pareceres necessários,
e promovendo a produção e difusão de informação adequada
para as diferentes unidades orgânicas.

Artigo 24.o

Ao Sector de Auditoria Administrativa e Financeira compete:

a) Propor a implementação do sistema de gestão de qualidade
no âmbito dos procedimentos administrativo;

b) Preparar e difundir informação técnica, documentos de tra-
balho e prestar assistência técnica às entidades do sistema,
na perspectiva da simplificação administrativa e dos métodos
de trabalho e desburocratização dos modos de funcionamento
dos serviços e da sua relação com os utentes;

c) Identificar necessidades e propor acções de sensibilização e
de formação nos domínios referidos nas alíneas anteriores;

d) Analisar os procedimentos adoptados em matéria de aqui-
sição, gestão e alienação de bens e em matéria de gestão
orçamental, tendo em conta os princípios de legalidade, efi-
ciência e eficácia, no sentido de, se necessário, reformular
procedimentos e comportamentos;

e) Estudar os principais circuitos de comunicação, da documen-
tação estabelecida e dos meios de divulgação de formalidades,
visando uma maior oportunidade e fluidez;

f) Analisar os elementos contabilísticos, nomeadamente balan-
ços e demonstração de resultados, facultando aos órgãos de
gestão informação sobre a evolução/tendências verificadas nos
últimos anos;

g) Estudar a organização, funcionamento e fiabilidade dos sis-
temas de controlo interno, tendo em vista a identificação de
problemas e a formulação de recomendações.

CAPÍTULO IV

Do quadro e do pessoal

Artigo 25.o

O quadro de pessoal a que pertencem os grupos de pessoal, res-
pectivas carreiras e categorias, dos serviços a que se refere o presente
Regulamento Orgânico é o constante do anexo à Portaria n.o 968/95,
de 9 de Agosto, com as alterações entretanto introduzidas.

Artigo 26.o

Ao recrutamento e provimento nos lugares previstos no artigo ante-
rior é aplicável a lei geral ou especial sobre carreiras, salvo quanto
ao que se dispõe a seguir:

Os lugares de chefe de divisão serão providos de acordo com
as normas aplicáveis ao pessoal dirigente, designadamente nos
termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 323/89, de 26 de Setem-
bro, na nova redacção dada pelo artigo 1.o da Lei n.o 13/97,
de 3 de Maio, por despacho do reitor, de entre:

a) Funcionários que, cumulativamente, possuam licencia-
tura adequada, sejam detentores de categoria integrada
em carreira do grupo de pessoal superior e possuam
quatro anos de experiência profissional em cargos inse-
ridos em carreiras do mesmo grupo de pessoal; ou

b) Chefes de repartição do quadro da Universidade do
Minho, com pelo menos 5 anos na categoria, desde que
no desempenho efectivo de funções de coordenação e
orientação, e um mínimo de 10 anos de exercício de
funções nas secretarias das escolas ou nos serviços
centrais.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

Artigo 27.o

As repartições do Gabinete do Reitor, de Pessoal, de Administração
Financeira e Patrimonial, Pedagógica e de Abonos manter-se-ão na
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orgânica administrativa até à sua extinção nos termos que vierem
a ser definidos no diploma sobre a revisão do regime de carreiras.

Artigo 28.o

A presente deliberação entra vigor a partir do dia 1 do mês seguinte
ao da sua publicação no Diário da República.

Reitoria

Despacho n.o 13 571/98 (2.a série). — Por deliberação do con-
selho académico, em reunião plenária de 17 de Junho de 1998, foi
aprovado o presente Regulamento de Taxas de Matrícula e de Pro-
pinas por Acções de Pós-Graduação, em conformidade com o disposto
no artigo 17.o do Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação e no
artigo 6.o do Regulamento do Grau de Doutor, homologados pelos
despachos RT-26/97 e RT-23/93, respectivamente.

Regulamento de Taxas de Matrícula e de Propinas
por Acções de Pós-Graduação

Ano lectivo 1998-1999

1 — São estabelecidas, para o ano lectivo de 1998-1999, as seguintes
propinas de inscrição para as actividades de pós-graduação a ter lugar
na Universidade do Minho:

a) Doutoramento:

Áreas de Engenharia e de Ciências (excepto Matemá-
tica) — 576 contos/ano.

Outras áreas — 420 contos/ano.

b) Cursos de mestrado e de especialização:

50 % do valor fixado para os estudantes de doutoramento.

c) Cursos de Estudos Superiores Especializados (CESE):

Em todas as áreas — 130 contos/ano.

d) Estágios:

Estágio com duração de um ano — valor igual ao fixado
para o doutoramento;

Estágio com duração inferior a um ano — valor propor-
cional à duração do estágio.

2 — No caso em que o aluno se inscreva apenas a parte das dis-
ciplinas do ano curricular do plano de estudos em que está integrado,
as propinas de inscrição, para o ano lectivo em causa, serão definidas
pela seguinte fórmula:

Propinas de inscrição= C
T

em que:

C=unidades de crédito das disciplinas em que o aluno se inscreve;
T=total de créditos do ano curricular correspondente.

3 — A taxa de matrícula aplicável aos cursos de pós-graduação será
de 10 % do valor da correspondente propina anual fixada no n.o 1.

4 — Em casos excepcionais, devidamente fundamentados, as pro-
pinas poderão ser fixadas em valores diferentes dos previstos no n.o 1.
A correspondente deliberação competirá ao reitor, mediante proposta
fundamentada da comissão científica da unidade onde o programa
de formação tenha lugar. A taxa de matrícula continuará, no entanto,
a ser definida no n.o 3.

5 — O período máximo durante o qual haverá lugar a pagamento
de propinas por parte dos estudantes abrangidos pelo presente Regu-
lamento corresponde ao número de semestres de duração formal do
curso, conforme o definido na resolução do senado que o criou,
incluindo o período de dissertação.

6 — As propinas podem ser pagas:

a) De uma só vez, no prazo de 15 dias após a inscrição, com
um desconto de 5 % sobre o montante devido;

b) Em quatro prestações trimestrais ou duas semestrais, a definir
no regulamento do respectivo curso, que se vencem até ao
dia útil imediatamente seguinte ao dia 15 dos meses de
Novembro, Fevereiro, Maio e Julho do ano lectivo a que
respeitam.

7 — Estão isentos do pagamento de propinas, de taxas de inscrição
e de frequência de unidades curriculares nos doutoramentos os docen-
tes e investigadores da Universidade do Minho que exerçam funções
em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva, bem como os
doutorandos que, sendo docentes de outro estabelecimento de ensino

superior, estejam obrigados à obtenção do grau de doutor, desde
que sejam cumulativamente preenchidos os seguintes requisitos:

a) Exista um protocolo, estabelecido para o efeito, com a ins-
tituição a que o doutorando tenha vínculo a tempo completo;

b) O doutorando aceite participar nos tempos de leccionação
de aulas práticas em cursos de Universidade do Minho, per-
fazendo noventa a cento e vinte horas anuais de leccionação.

O requerimento de isenção deverá ser dirigido ao reitor e apre-
sentado no prazo de 30 dias após a inscrição ou a renovação da
inscrição, acompanhado por declarações de concordância do presi-
dente do conselho científico da escola que enquadra o programa de
doutoramento e do director do departamento onde vai ser prestado
o serviço docente, sendo indicado o serviço docente a efectuar.

8 — Poderão igualmente ser insentos do pagamento de propinas
de inscrição e de frequência de unidades curriculares os doutorandos
que, tendo requerido a isenção e por acordo com os departamentos
relevantes, prestem serviço de leccionação de aulas práticas em cursos
da Universidade do Minho, perfazendo cento e vinte a cento e oitenta
horas anuais de leccionação.

O requerimento deverá ser apresentado nos moldes indicados no
número anterior.

9 — Poderão ser isentos do pagamento de propinas de inscrição
os mestrandos que, tendo requerido a isenção e por acordo com os
departamentos relevantes, prestem serviço de leccionação de aulas
práticas em cursos da Universidade do Minho, perfazendo sessenta
a noventa horas anuais de leccionação.

O requerimento de isenção deverá ser apresentado no prazo de
30 dias após a inscrição ou a renovação da inscrição, acompanhado
por declarações de concordância do director de curso e do director
do departamento onde vai ser prestado o serviço a efectuar.

10 — Mediante requerimento e declaração favorável do orientador
e do director do departamento respectivo, poderá ser concedida a
isenção de propinas de inscrição para a realização de estágios que
se não insiram em programas conducentes à obtenção de grau ou
diploma.

11 — Não poderá ser atribuída a isenção de propinas fora dos casos
referidos nos números anteriores, mesmo que se trate de docentes
de instituições com as quais existem protocolos de cooperação que
prevejam acesso preferencial às acções de formação.

10 de Julho de 1998. — O Reitor, Sérgio Machado dos Santos.

Despacho n.o 13 572/98 (2.a série). — Nos termos da Resolução
SU-13/95, de 15 de Maio, do senado universitário e sob proposta
do conselho académico, determino o seguinte:

1 — É aprovada uma alteração pontual ao plano de estudos do
curso de licenciatura em Engenharia de Polímeros fixando novo regime
de precedências, passando, por consequência, o n.o 4 do despacho
RT/C-186/95, de 24 de Julho, a ter a seguinte redacção:

«4 — Regime de precedências:

Exige-se a aprovação em Para a inscrição em

Desenho Assistido por Compu-
tador.

Desenho e Representação Grá-
fica.

Resistência de Materiais e Equi-
pamentos.

Introdução à Mecânica.

Ciência de Polímeros II . . . . . . . . Ciência de Polímeros I.
Projecto de Peças . . . . . . . . . . . . . Processos de Transformação II.»

2 — O presente despacho entra em vigor no ano lectivo de 1998-1999.

15 de Julho de 1998. — O Reitor, Sérgio Machado dos Santos.

Edital n.o 559/98. — O Doutor Sérgio Machado dos Santos, pro-
fessor catedrático da Escola de Engenharia da Universidade do Minho
e reitor da mesma Universidade, faz saber que, perante esta Reitoria,
pelo prazo de 15 dias a contar do dia imediato ao da publicação
do presente edital no Diário da República, está aberto concurso docu-
mental para recrutamento de dois assistentes estagiários (a que cor-
responde o vencimento do índice 100, escalão 1, a que se refere o
anexo I ao Decreto-Lei n.o 408/89, de 13 de Novembro) para a área
disciplinar de Estruturas do Departamento de Engenharia Civil, da
Escola de Engenharia, nos termos do artigo 13.o do Estatuto da Car-
reira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho,
e demais legislação vigente.

Ao referido concurso serão admitidos candidatos com licenciatura
ou curso superior equivalente em Engenharia Civil que tenham obtido
a informação final mínima de Bom.
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Os requerimentos de admissão ao concurso devem ser dirigidos
ao reitor da Universidade do Minho, indicando o nome completo,
filiação, estado civil, número e data do bilhete de identidade, local
e data de nascimento, residência e telefone e instruídos com a seguinte
documentação:

a) Bilhete de identidade;
b) Certidão do registo de nascimento;
c) Certidão do registo criminal;
d) Prova de não sofrer de doença contagiosa e possuir a robustez

física indispensável ao exercício do cargo e de ter cumprido
as leis de vacinação obrigatória;

e) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres mili-
tares;

f) Certidão comprovativa das habilitações académicas e, bem
assim, os resultados obtidos nas disciplinas que compõem o
respectivo curso;

g) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado e, facultati-
vamente, quaisquer outros elementos que o interessado julgue
constituírem motivo de valorização da sua candidatura.

Para efeito do concurso, é dispensada a apresentação dos docu-
mentos indicados nas alíneas b) a e) do número anterior, devendo,
neste caso, o candidato declarar no respectivo requerimento de admis-
são, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontra
relativamente a cada uma das alíneas.

A selecção e ordenação dos candidatos terá por base o juízo sobre
o currículo académico dos candidatos, os esclarecimentos prestados
na entrevista que o júri de selecção poderá realizar e o mérito científico
dos trabalhos monográficos apresentados para o efeito, quando
exigidos.

A disponibilidade para se integrar num projecto de investigação
nos domínios de Construção Metálica e Mista e de Estruturas Antigas
é condição preferencial.

Os resultados do concurso serão comunicados aos candidatos, atra-
vés de ofício registado, e publicitados nos locais de estilo. O prazo
de validade do concurso é de 15 dias.

Os processos de candidatura deverão ser entregues pessoalmente
ou enviados pelo correio, com registo e aviso de recepção, dentro
do prazo do concurso, para a seguinte morada: Reitoria da Univer-
sidade do Minho, Largo do Paço, 4709 Braga Codex.

10 de Julho de 1998. — O Reitor, Sérgio Machado dos Santos.

Edital n.o 560/98. — Doutor Sérgio Machado dos Santos, professor
catedrático e reitor da Universidade do Minho, faz saber que, pelo
prazo de 30 dias contados do dia imediato àquele em que o presente
edital for publicado no Diário da República, se abre concurso docu-
mental para provimento de um lugar de professor catedrático no grupo
disciplinar de Ciência e Engenharia de Polímeros da Escola de Enge-
nharia da universidade do Minho, para exercício de funções no âmbito
da disciplina de Ciência e Engenharia de Polímeros.

Em conformidade com o disposto nos artigos 37.o, 39.o, 40.o, 42.o
e 43.o do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro, ratificado pela
Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, deverão observar-se as seguintes
disposições:

I — 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 ou departamento 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 depar-
tamento 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 con-
vidado, 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 dife-
rente universidade que tenham sido aprovados em provas
públicas de agregação e contem, pelo menos, três anos de
efectivo serviço docente como professores ou professores con-
vidados daquelas categorias.

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

a) Documento comprovativo do preenchimento das condições
fixadas em qualquer das alíneas do capítulo I;

b) 30 exemplares, impressos ou policopiados, do curriculum vitae
do candidato, com a indicação das obras e trabalhos efec-
tuados e publicados, bem como das actividades pedagógicas
desenvolvidas;

c) Certificado do registo criminal;

d) Atestado, passado pelo delegado ou subdelegado de saúde,
comprovativo de que o interessado não sofre de doença con-
tagiosa e possui a robustez física necessária para o exercício
do cargo;

e) Certificado passado pelo dispensário oficial antituberculoso,
comprovativo de ausência de tuberculose evolutiva e resultado
de prova tuberculínica ou vacinação BCG;

f) Documento comprovativo de ter cumprido as obrigações da
Lei do Serviço Militar;

g) Bilhete de identidade ou pública-forma.

Os documentos a que aludem as alínea c) a f) podem ser substituídos
por declaração prestada no requerimento, sob compromisso de honra,
onde, em alíneas separadas, o interessado deve definir a sua situação
precisa relativamente ao conteúdo de cada uma daquelas alíneas, bem
como proceder às indicações seguintes:

a) Nome completo;
b) Filiação;
c) Data e local de nascimento;
d) Estado civil;
e) Profissão;
f) Residência.

III — A Reitoria comunicará aos candidatos, no prazo de três dias
contados do termo do prazo do concurso, o despacho de admissão
ou não admissão ao concurso, o qual se baseará no preenchimento
ou na falta de preenchimento, por parte daqueles, das condições para
tal estabelecidas.

A este concurso é ainda aplicável o disposto nos artigos 44.o, 45.o,
47.o, 48.o, 49.o, n.o 1, 50.o e 52.o do Estatuto atrás citado.

E para constar se lavrou o presente edital, que vai ser afixado
nos lugares de estilo.

15 de Julho de 1998. — O Reitor, Sérgio Machado dos Santos.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Reitoria

Despacho n.o 13 573/98 (2.a série). — Nos termos do disposto
na alínea b) do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezem-
bro, e no uso de competência subdelegada por despacho do reitor
da Universidade do Porto, aprovo os programas de provas e conhe-
cimentos a utilizar nos concursos de ingresso nas carreiras de técnico
superior de informática e de operador de sistemas do quadro de pes-
soal não docente do Centro de Informática desta Universidade, anexo
ao presente despacho.

21 de Julho de 1998. — O Vice-Reitor, Cândido dos Santos.

Programa de provas de conhecimentos a utilizar no CIUP para
os concursos de ingresso e de acesso nas carreiras e cate-
gorias do pessoal de informática.

Técnico superior de informática — a prova de conhecimentos será
escrita e ou oral de conhecimentos específicos e incidirá sobre os
seguintes temas:

Estruturas básicas de informação;
Planeamento e análise de sistemas de informação;
Gestão de projectos informáticos;
Sistemas de exploração e linguagens de programação;
Telecomunicações e redes de comunicação de dados;
Segurança e privacidade da informação.

Operador de sistemas — a prova de conhecimentos será escrita e
ou oral de conhecimentos específicos e incidirá sobre os seguintes
temas:

Arquitectura e funcionamento dos computadores;
Sistemas operativos;
Organização e suportes da informação;
Segurança dos equipamentos e suportes e privacidade da infor-

mação;
Funções de operador de sistemas.

A prova do operador de sistemas terá ainda uma componente prá-
tica que incidirá sobre:

Manipulação de equipamentos periféricos;
Procedimentos de salvaguarda da informação;
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Apoio aos utilizadores face a situações decorrentes da execução
de aplicações e da utilização de recursos;

Operação de microcomputadores em ambiente monoposto e ou
multiposto.

A componente prática da prova deverá assegurar que o candidato
possui os conhecimentos adequados da língua inglesa para a iden-
tificação e prossecução dos procedimentos adequados a realizar em
cada caso.

Despacho n.o 13 574/98 (2.a série). — Nos termos do disposto
na alínea b) do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 498/88, de 30 de Dezem-
bro, e no uso de competência subdelegada por despacho do reitor
da Universidade do Porto, aprovo os programas de provas de conhe-
cimentos a utilizar nos concursos de ingresso na carreira de técnico
auxiliar de 2.a classe (gestão) do quadro de pessoal não docente do
Centro de Informática desta Universidade, anexo ao presente des-
pacho.

21 de Julho de 1998. — O Vice-Reitor, Cândido dos Santos.

Programa de provas de conhecimentos a utilizar no CIUP para
os concursos de ingresso como técnico auxiliar de 2.a classe
(gestão).

As provas de conhecimentos nos concursos de ingresso na carreira
de técnico auxiliar da área funcional de gestão constarão de uma
prova teórica, que poderá ser escrita e ou oral, de conhecimentos
gerais e de conhecimentos específicos.

As provas incidirão sobre os seguintes temas:
1 — Conhecimentos gerais:

a) Ministério da tutela — estrutura orgânica;
b) Universidade do Porto — estrutura orgânica;
c) Centro de Informática da Universidade do Porto — estrutura

orgânica;
d) Noções gerais sobre o regime jurídico da função pública:

Noção de funcionário e agente;
Formas e regime da constituição, modificação e extinção

da relação jurídica de emprego na Administração
Pública;

Direitos e deveres dos funcionários públicos — regime
disciplinar;

Requisitos gerais para o exercício de funções públicas;
Incompatibilidades e acumulação de funções;
Estatuto remuneratório;
Férias, faltas e licenças;

e) Conhecimentos de língua inglesa e ou francesa, a determinar
no aviso de abertura;

f) Conhecimentos informáticos na óptica do utilizador (ambiente
Windows), processamento de texto.

2 — Conhecimentos específicos:
2.1 — Secretariado, documentação, informação e relações públicas:

a) Documentos — conceito e tipos;
b) Classificação — conceito e sistemas de classificação;
c) Arquivo — conceito e tipos de arquivo;
d) Conhecimentos de organização de informação.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Reitoria

Edital n.o 561/98. — Faz-se saber que, por despacho do reitor
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro de 14 de Julho
de 1998, perante a Reitoria da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, pelo período de 30 dias contados do dia imediato àquele
em que o presente edital for publicado no Diário da República, se
encontram abertos concursos documentais para provimento no quadro
de pessoal docente desta Universidade do seguinte lugar de professor
associado da área científica a seguir indicada:

Área de Ciências Exactas Naturais e Tecnológicas:

Um lugar — Física.

Em conformidade com os artigos 37.o, 38.o, 40.o e 43.o do Decre-
to-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro, ratificado pela Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho, observar-se-ão as seguintes disposições:

I — Ao concurso de professores associados poderão apresentar-se:

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

b) Os professores convidados do mesmo grupo ou disciplina ou
de análogo grupo ou disciplina de qualquer escola ou depar-
tamento da mesma ou de diferente universidade, desde que
habilitados com o grau de doutor por uma universidade por-
tuguesa, ou equivalente, e com pelo menos cinco anos efec-
tivos de serviço como docentes universitários;

c) Os doutores por universidades portuguesas ou com habili-
tações equivalentes em especialidade considerada como ade-
quada à área da disciplina ou grupo de disciplinas para que
foi aberto concurso que contem, pelo menos, cinco anos de
serviço na qualidade de docentes universitários.

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

a) Documento comprovativo de estarem nas condições exigidas
em qualquer das alíneas do n.o I;

b) Trinta exemplares, impressos ou policopiados, do curriculum
vitae, com indicação das obras e trabalhos efectuados e publi-
cados, bem como das actividades pedagógicas desenvolvidas;
facultativamente, poderão apresentar notas de quaisquer ser-
viços prestados à ciência e ao ensino (trabalho de vulgarização,
etc.);

c) Certidão do registo de nascimento;
d) Bilhete de identidade ou pública-forma;
e) Certidão do registo criminal;
f) Atestado do delegado ou subdelegado de saúde da área de

residência do interessado comprovativo de não sofrer de
doença contagiosa e possuir a robustez necessária para o exer-
cício do cargo;

g) Certificado, passado pelo dispensário oficial antituberculoso,
comprovativo da ausência de tuberculose evolutiva e do resul-
tado da prova tuberculínica ou vacinação BCG;

h) Documento comprovativo de ter satisfeito as leis de recru-
tamento militar;

i) Quaisquer outros elementos relevantes que ilustrem a sua
aptidão para o exercício do cargo a prover e que o interessado
entenda dever apresentar para o efeito.

Os documentos a que aludem as alíneas c) a h) podem ser subs-
tituídos por declaração prestada no requerimento, sob compromisso
de honra, onde, em alíneas separadas, o interessado deve definir a
sua situação precisa relativamente ao conteúdo de cada uma daquelas
alíneas, bem como proceder às indicações seguintes:

a) Nome completo;
b) Filiação;
c) Data e local de nascimento;
d) Estado civil;
e) Profissão;
f) Residência.

III — 1 — A Reitoria comunicará aos candidatos, no prazo de três
dias, o despacho de admissão ou não admissão ao concurso, o qual
se baseará no preenchimento por parte daqueles das condições para
tal estabelecidas.

2 — Após a admissão dos candidatos ao concurso, deverão estes
entregar, nos 30 dias subsequentes ao da recepção do despacho de
admissão, dois exemplares de cada um dos trabalhos mencionados
no seu curriculum vitae e, ainda, os candidatos ao concurso para pro-
fessor associado devem, naquele prazo, apresentar 15 exemplares,
impressos ou policopiados, de um relatório que inclua o programa,
os conteúdos e os métodos de ensino teórico e prático das matérias
da disciplina ou de uma das disciplinas a que se refere o concurso.

IV — Na primeira reunião do júri, constituído nos termos do
artigo 45.o e n.o 1 do artigo 50.o do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13
de Novembro, ratificado pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, que terá
lugar nos 30 dias imediatos ao da publicação no Diário da República
do referido júri, será analisada e discutida a admissão ou exclusão
dos candidatos.

V — A ordenação dos candidatos a concurso fundamentar-se-á no
mérito científico-pedagógico do curriculum vitae de cada um deles.

O preceituado nos capítulos anteriores encontra fundamento legal
nos artigos 44.o, n.o 1, 45.o, 47.o, 48.o, 49.o, n.o 1, 50.o, 51.o e 52.o
do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro, ratificado pela Lei
n.o 19/80, de 16 de Julho.

E para constar se lavrou o presente edital, que vai ser afixado
nos lugares de estilo.

20 de Julho de 1998. — Pelo Reitor, (Assinatura ilegível.)
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