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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Inspecção-Geral da Administração Interna

Aviso n.o 4705/2006 (2.a série). — Concurso interno de acesso
misto para assistente administrativo especialista. — 1 — Nos termos do
n.o 3 do artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faço
público que, autorizado por meu despacho de 24 de Março de 2006
e no uso de competência própria, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso misto para
o provimento de três lugares na categoria de assistente administrativo
especialista, da carreira administrativa, do quadro de pessoal da Ins-
pecção-Geral da Administração Interna, aprovado pela Portaria
n.o 283/97, de 2 de Maio, cuja última versão se encontra no aviso
(extracto) n.o 13 133/2002 (2.a série), publicado no Diário da República
de 12 de Dezembro de 2002, de acordo com as seguintes quotas:

a) Dois lugares — a preencher por funcionários do quadro de
pessoal da Inspecção-Geral da Administração Interna;

b) Um lugar — a preencher por funcionário de outros serviços.

2 — O concurso cumpre a alínea h) do artigo 9.o da Constitui-
ção — a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação (despacho conjunto n.o 373/2000, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 77, de 31 de Março de 2000).

3 — O presente aviso será inscrito (registado) na bolsa de emprego
público (BEP), no prazo de dois dias úteis após a publicação no
Diário da República, nos termos do Decreto-Lei n.o 78/2003, de 23 de
Abril, e será, também, publicado em órgão de imprensa de expansão
nacional, nos termos do n.o 1, segunda parte, do artigo 28.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

4 — Prazo de validade — o presente concurso é válido por um ano,
prevendo-se o preenchimento das actuais vagas e das que vierem
a ocorrer no referido prazo.

5 — Área e conteúdo funcional — competem, genericamente, ao
assistente administrativo especialista funções de natureza executiva
enquadradas em instruções gerais e procedimentos bem definidos,
com certo grau de complexidade, relativas às várias áreas de actividade
administrativa, designadamente no que respeita às áreas de conta-
bilidade, património, economato, processamento de vencimentos e
descontos, pessoal e expediente geral, com recurso a meios infor-
máticos.

6 — Local de trabalho — o local de trabalho situa-se na Inspec-
ção-Geral da Administração Interna, na Rua de Martens Ferrão, 11,
3.o, 4.o, 5.o e 6.o, 1050-159 Lisboa.

7 — Remuneração, condições de trabalho e regalias sociais — a
remuneração é a estabelecida no Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de
Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro,
e pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, e legislação complementar,
sendo as condições de trabalho e regalias as genericamente vigentes
para os funcionários da Administração Pública.

8 — Método de selecção — avaliação curricular.
8.1 — Foi estabelecida a seguinte fórmula para se proceder à ava-

liação curricular.

AC=HL+2FP+5EP+2CS
10

em que:

AC — avaliação curricular;
HL — habilitações literárias;
FP — formação profissional;
EP — experiência profissional;
CS — classificação de serviço.

8.2 — A avaliação curricular tem por objectivo avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto,
com base na análise do respectivo currículo profissional, nos termos
do estatuído no n.o 2 do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho.

8.3 — Na avaliação curricular são consideradas e ponderadas, de
acordo com as exigências da função:

a) A habilitação académica de base, onde se pondera a titu-
laridade de grau académico ou sua equiparação legalmente
reconhecida na área administrativa;

b) A formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional dos lugares postos a concurso;

c) A experiência profissional, em que se pondera o desempenho
do exercício efectivo de funções na área de actividade para
o qual o concurso é aberto;

d) A classificação de serviço nos últimos três anos, ponderada
através da sua expressão quantitativa.

9 — Os critérios de apreciação, os sistemas de avaliação curricular,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fór-
mula classificativa, constam das actas das reuniões do júri do concurso,
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitado.

10 — Classificação final — a classificação final será expressa na
escala de 0 a 20 valores e resultará da pontuação obtida na avaliação
curricular, nos termos do estatuído no artigo 36.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, considerando-se não aprovados os can-
didatos que na aplicação dos critérios de avaliação tenham obtido
classificação inferior a 9,5 valores.

11 — Requisitos de admissão — podem candidatar-se o funcioná-
rios da Inspecção-Geral da Administração Interna bem como os fun-
cionários ou agentes de qualquer serviço ou organismo da Admi-
nistração Pública que satisfaçam cumulativamente, até ao termo do
prazo fixado para a entrega das candidaturas, os seguintes requisitos:

a) Os referidos no artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho;

b) Deter, pelo menos, três anos de serviço efectivo na categoria
de assistente administrativo principal classificados de Bom,
de acordo com o estabelecido na alínea a) do n.o 1 do artigo 8.o
do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.

12 — Formalização das candidaturas:
12.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas através de reque-

rimento de admissão ao concurso, dirigido ao inspector-geral da Admi-
nistração Interna, com indicação do concurso a que o funcionário
se candidata, podendo ser entregue pessoalmente na Repartição
Administrativa deste organismo, sita na Rua de Martens Ferrão,
11, 3.o, 1050-159 Lisboa, ou remetido pelo correio, em sobrescrito
registado com aviso de recepção, e expedido até ao último dia do
prazo para a entrega das candidaturas.

12.2 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Nome, data de nascimento, estado civil, número e validade
do bilhete de identidade, entidade que o emitiu, residência
e número de telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais;
d) Situação face à função pública:

Antiguidade na função pública;
Antiguidade na carreira e na categoria (com referência

a 31 de Março de 2006);
Serviço a que pertence e natureza do vínculo;

e) Outros elementos que o candidato entenda dever apresentar
por considerar serem passíveis de influir na apreciação do
seu mérito ou de constituir motivo de preferência legal, os
quais poderão, ou não, ser tidos em conta pelo júri, se devi-
damente comprovados;

f) Menção expressa de todos os documentos apresentados em
anexo ao requerimento.

12.3 — O requerimento deverá ser obrigatoriamente acompanhado
dos seguintes documentos:

a) Habilitações literárias (juntar documento comprovativo das
habilitações literárias);

b) Currículo profissional (datado e assinado) detalhado onde
constem as habilitações literárias e profissionais, as funções
que exercem e as desempenhadas anteriormente e corres-
pondentes períodos, bem como a formação profissional obtida
com indicação da duração e entidade promotora, devendo
ser apresentada a respectiva comprovação, sob pena de não
ser considerada;

c) Declaração actualizada, passada pelo serviço de origem, da
qual constem, de maneira inequívoca, a natureza do vínculo,
a categoria detida, a antiguidade na actual categoria, na car-
reira e na função pública e as classificações de serviço obtidas
nos anos relevantes para o concurso com indicação da expres-
são numérica atribuída;

d) Declaração, devidamente actualizada e autenticada, especi-
ficando o conjunto de tarefas e responsabilidades cometidas
ao funcionário, bem como o período a que as mesmas se
reportam, para avaliar a identidade do conteúdo funcional;

e) Outros documentos que os interessados considerem relevan-
tes para a apreciação do seu mérito ou que possam constituir
motivo de preferência legal;

f) Fotocópia do bilhete de identidade.
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12.4 — O júri considera a falta de qualquer dos documentos supra-
-referidos motivo de exclusão liminar.

12.5 — É dispensável a apresentação de documentos que se encon-
tram arquivados no processo individual dos candidatos pertencentes
ao quadro de pessoal da Inspecção-Geral da Administração Interna,
devendo ser feita referência a este facto no requerimento.

12.6 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato
a apresentação de documentos comprovativos de factos por ele refe-
ridos que possam relevar para a apreciação do seu mérito, nos termos
do n.o 4 do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

13 — Em caso de igualdade de classificação observar-se-á o disposto
nos n.os 1 e 3 do artigo 37.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho.

14 — A relação dos candidatos admitidos e excluídos assim como
a lista de classificação final serão divulgadas nos termos do estabe-
lecido nos artigos 33.o, 34.o e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho, seguindo o concurso a tramitação prevista naquele diploma
para o concurso interno de acesso misto.

15 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
16 — Legislação aplicável ao concurso — despacho conjunto

n.o 373/2000, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 77, de
31 de Março de 2000, regendo-se ainda o concurso pelos seguintes
diplomas:

a) Decretos-Leis n.os 227/95, de 11 de Setembro (com as alte-
rações que lhe foram introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 154/96, de 31 de Agosto, e 3/99, de 4 de Janeiro), 248/85,
de 15 de Julho (na parte não revogada), 184/89, de 2 de
Junho (na redacção actual), 353-A/89, de 16 de Outubro (na
redacção actual), 427/89, de 7 de Dezembro (na última redac-
ção, introduzida pela Lei n.o 60-A/2005, de 30 de Dezembro),
204/98, de 11 de Julho, 404-A/98, de 8 de Dezembro (na
redacção introduzida pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho),
141/2001, de 24 de Abril, e 78/2003, de 23 de Abril, Lei
n.o 10/2004, de 22 de Março, e Decreto Regulamentar
n.o 19-A/2004, de 14 de Maio;

b) Portarias n.os 283/97, de 2 de Maio, 175-A/2001, de 8 de Março,
referentes ao quadro de pessoal da Inspecção-Geral da Admi-
nistração Interna, cuja última versão se encontra vertida no
aviso (extracto) n.o 13 133/2002 (2.a série), publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 287, de 12 de Dezembro de 2002;

c) Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de 2 de
Maio;

d) Código do Procedimento Administrativo, na redacção intro-
duzida pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.

17 — Composição do júri do concurso:

Presidente — Laura Maria S. M. de Noronha, técnica superior
de 2.a classe.

Vogais efectivos:

Maria Isabel Rocha M. A. Vieira de Sousa, chefe de secção.
Maria Inácia B. Silvério Santos, chefe de secção.

Vogais suplentes:

Maria da Conceição O. Mestre Marques, chefe de repar-
tição.

José Manuel Santos Loja, técnico profissional especialista
principal.

Nas faltas e ou impedimentos o presidente do júri será substituído
pelo 1.o vogal efectivo.

5 de Abril de 2006. — O Inspector-Geral, António Manuel Clemente
Lima.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Sargentos e Praças

Despacho n.o 8572/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-
-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, foram promovidos
ao posto de primeiro-marinheiro dos quadros permanentes da classe

de fuzileiros, ao abrigo do n.o 1 do artigo 282.o do Estatuto dos Mili-
tares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de
Agosto), ficando no quadro, os seguintes militares:

9802798, segundo-marinheiro FZ RC José Faustino Gomes Vicente.
9808298, segundo-marinheiro FZ RC Fernando Jorge Coelho Mon-

teiro.
9807698, segundo-marinheiro FZ RC Luís André de Sousa Anceriz.

Promovidos a contar de 9 de Fevereiro de 2006, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos vencimentos
do novo posto, de acordo com o n.o 2 do artigo 282.o e para efeitos
do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto.

Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 9807699,
primeiro-marinheiro FZ João Alexandre Martins Afonso, pela ordem
indicada.

29 de Março de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Despacho n.o 8573/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-
-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo ao posto
de primeiro-grumete em regime de contrato da classe da taifa, sub-
classe de cozinheiro, ao abrigo do n.o 7 do artigo 305.o do Estatuto
dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de
30 de Agosto), os seguintes militares:

9313205, segundo-grumete TFH RC Samuel Gaspar Branco.
9309705, segundo-grumete TFH RC Roberto Jorge Julião Charréu.
9314705, segundo-grumete TFH RC Nélson Luís Marques da Costa.

Promovidos a contar de 22 de Dezembro de 2005.
Ficam colocados na escala de antiguidade em 1.o lugar, pela ordem

indicada.

29 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Despacho n.o 8574/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-
-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
antiguidade, ao posto de cabo da classe de artilheiros, ao abrigo do
artigo 286.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decre-
to-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no quadro, o seguinte
militar:

503898, primeiro-marinheiro A Vítor Alexandre Monteiro Barradas.

Promovido a contar de 30 de Novembro de 2005, data a partir
da qual conta a respectiva antiguidade e lhe é devido o vencimento
do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o
e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da passagem à
situação de reserva do 21677, cabo A Aníbal Manuel Silvestre.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9315099,
cabo A Antero Manuel Guerreiro da Rocha.

É revogado o despacho do chefe da Repartição de Sargentos e
Praças da Direcção do Serviço de Pessoal de 24 de Janeiro de 2006,
publicado com o n.o 3694/2006 (2.a série), no Diário da República,
2.a série, n.o 34, de 16 de Fevereiro de 2006.

30 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição de Sargentos e
Praças, Leonel Esteves Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Despacho n.o 8575/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-
-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo ao posto
de primeiro-grumete em regime de contrato (RC) da classe de elec-
tromecânicos, ao abrigo do n.o 7 do artigo 305.o do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30
de Agosto), os seguintes militares:

9301105, segundo-grumete EM RC Ana Raquel de Jesus Lemos.
9306605, segundo-grumete EM RC Paulo Alexandre Correia Gomes.
9307905, segundo-grumete EM RC Daniel Filipe Costa Baião.
9303705, segundo-grumete EM RC Filipe André Pereira Horta.
9315505, segundo-grumete EM RC Paulo Alexandre Rebelo Faria.
9316905, segundo-grumete EM RC Gabriel Maurício Bragança dos

Santos.
9304505, segundo-grumete EM RC Hugo Miguel da Silva Santos.
9307005, segundo-grumete EM RC José Pedro Baptista Ferreira.
9303305, segundo-grumete EM RC Pedro Miguel Coelho Azevedo.
9305305, segundo-grumete EM RC Hélio José Rodrigues Soares.
9305405, segundo-grumete EM RC António Joaquim Marques Pereira

Fernandes Lima.
9314305, segundo-grumete EM RC Luís Carlos Pereira Falacho.
9300705, segundo-grumete EM RC Carla Sofia Pires Domingues.
9305805, segundo-grumete EM RC Luís Carlos Antunes Costa.
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9302805, segundo-grumete EM RC David Rafael dos Santos Martins.
9300305, segundo-grumete EM RC Sandra Carina da Silva de Melo

Oliveira.
9316405, segundo-grumete EM RC Jorge Viriato dos Anjos Camacho

Santos.
9305505, segundo-grumete EM RC Paulo David Capela Pereira.

Promovidos a contar de 22 de Dezembro de 2005.
Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 9359104,

primeiro-grumete EM RC Ricardo Torpes Rosa Cavaco, pela ordem
indicada.

30 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Despacho n.o 8576/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-
-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
antiguidade, ao posto de cabo da classe de artilheiros, ao abrigo do
artigo 286.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decre-
to-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no quadro, o seguinte
militar:

9315099, primeiro-marinheiro A Antero Manuel Guerreiro da Rocha.

Promovido a contar de 31 de Outubro de 2005, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos
do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o
e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da passagem à
situação de reserva do 106376, cabo A Joaquim Fernando Duarte
dos Santos Santana.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 511497,
cabo A Eduardo Manuel Sanches Henriques Taborda.

É revogado o despacho do chefe da Repartição de Sargentos e
Praças da Direcção do Serviço de Pessoal de 24 de Janeiro de 2006,
publicado com o n.o 3695/2006 (2.a série), no Diário da República,
2.a série, n.o 34, de 16 de Fevereiro de 2006.

30 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Despacho n.o 8577/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-
-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
antiguidade, ao posto de cabo da classe de artilheiros, ao abrigo do
artigo 286.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decre-
to-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no quadro, o seguinte
militar:

511497, primeiro-marinheiro A Eduardo Manuel Sanches Henriques
Taborda.

Promovido a contar de 1 de Outubro de 2005, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos

do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o
e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção do
9327595, cabo A Sandro Cristiano Pereira Ventura.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9316199,
cabo A Carlos Mário Rui Rocha Oliveira.

É revogado o despacho do chefe da Repartição de Sargentos e
Praças da Direcção do Serviço de Pessoal de 24 de Janeiro de 2006,
publicado com o n.o 3697/2006 (2.a série), no Diário da República,
2.a série, n.o 34, de 16 de Fevereiro de 2006.

30 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Despacho n.o 8578/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-
-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
escolha, ao posto de sargento-chefe da classe de maquinistas navais,
ao abrigo da alínea b) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, o seguinte militar:

165076, sargento-ajudante MQ Armindo Edgar de Jesus Veloso Leite.

Promovido a contar de 31 de Dezembro de 2005, data a partir
da qual conta a respectiva antiguidade e lhe é devido o vencimento
do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o
e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da passagem à
situação de reserva do 19873, sargento-chefe José António Gonçalves
Campos.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 98073, sar-
gento-chefe MQ Pedro Emílio Campos e Silva.

30 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

EXÉRCITO

Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército

Aviso n.o 4706/2006 (2.a série). — Concurso de admissão à Aca-
demia Militar no lectivo de 2006-2007. — Ao abrigo do disposto no
n.o 1 do artigo 22.o do Estatuto da Academia Militar, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 302/88, de 2 de Setembro, e nos termos do Estatuto
dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 236/99, de 25 de Junho, torna-se público que, a partir da data
de publicação no Diário da República e pelo prazo previsto no n.o III,
n.o 2, alínea b), do presente aviso, se encontra aberto concurso para
a admissão de voluntários, de ambos os sexos, à frequência dos cursos
de licenciatura da Academia Militar mencionados no quadro seguinte:

Grupo Cursos de destino dos candidatos Licenciaturas Disciplina(s) específica(s) exigidas(s)

1 Exército:

Infantaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciências Militares . . . . . . . . . . . . . . Matemática.
Artilharia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cavalaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 GNR — Armas (Infantaria/Cavalaria) . . . . . . . . . . . . Ciências Militares . . . . . . . . . . . . . . Matemática.
Português.

3 Exército:

Engenharia Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engenharia Militar . . . . . . . . . . . . . Matemática.
Transmissões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engenharia Electrotécnica Militar Física.
Serviço de Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engenharia Electrotécnica Militar

Engenharia Mecânica Militar . . . .

4 Exército — Administração Militar . . . . . . . . . . . . . . . Ciências Militares . . . . . . . . . . . . . . Matemática.

5 GNR — Administração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciências Militares . . . . . . . . . . . . . . Matemática.

6 Exército — Saúde Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biologia.
Química.
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Grupo Cursos de destino dos candidatos Licenciaturas Disciplina(s) específica(s) exigidas(s)

7 GNR — Saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farmácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biologia.
Química.

a) O número de vagas para os cursos do Exército é fixado por
despacho conjunto do Ministério da Defesa Nacional e do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e publicado no Diário da
República.

b) O número de vagas para os cursos da Guarda Nacional Repu-
blicana (GNR) é fixado por despacho conjunto dos Ministérios da
Defesa Nacional, da Administração Interna e da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior e publicado no Diário da República.

c) No fim do ano escolar, os alunos dos grupos 1, 2 e 3 (1.o ano)
serão ordenados por ordem decrescente de classificação obtida e,
atendendo às suas preferências, preencherão as vagas atribuídas aos
seguintes cursos:

Grupo 1:

Infantaria;
Artilharia;
Cavalaria;

Grupo 2:

Infantaria;
Cavalaria;

Grupo 3:

Engenharia Militar, na especialidade de Engenharia;
Engenharia Electrotécnica Militar, na especialidade de

Transmissões;
Engenharia Electrotécnica Militar, na especialidade de

Material;
Engenharia Mecânica Militar, na especialidade de Material.

I — Condições de admissão. — 1 — Candidatos civis:

a) Ser cidadão português;
b) Ser solteiro;
c) Não completar 22 anos até 31 de Dezembro de 2006;
d) Ter pelo menos 1,64 m ou 1,60 m de altura, conforme seja

do sexo masculino ou feminino, e no máximo 1,90 m;
e) Não ter antecedentes criminais;
f) Possuir a robustez física indispensável ao exercício da pro-

fissão militar;
g) Estar autorizado a concorrer, pelos pais ou por quem exerça

a responsabilidade paternal, no caso de ter menos de 18 anos
de idade;

h) Estar em situação militar regular, tendo cumprido as obri-
gações militares fixadas na Lei do Serviço Militar;

i) Não ter sido eliminado dos estabelecimentos de ensino militar
por motivos disciplinares ou por incapacidade para o serviço
militar;

j) Não ter sido dado como incapaz para o serviço militar em
junta hospitalar de inspecção;

k) Não ter sido eliminado, por qualquer motivo, dos cursos de
licenciatura da Academia Militar;

l) Ter aprovação num curso de ensino secundário ou habilitação
legalmente equivalente (emigrantes e seus familiares, de
acordo com o artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 296-A/98, de
25 de Setembro);

m) Realizar o exame nacional de acesso ao ensino superior de
2006, da(s) disciplina(s) específica(s) estabelecida(s) para
cada curso;

n) Satisfazer os pré-requisitos fixados para os cursos da Aca-
demia Militar.

2 — Candidatos militares dos três ramos das Forças Armadas e
da GNR:

a) Ser cidadão português;
b) Estar autorizado pelo chefe de estado-maior do ramo a que

pertence ou pelo comandante-geral da GNR;
c) Estar na efectividade de serviço em 1 de Outubro de 2006

(excepto os militares abrangidos pelo Decreto-Lei
n.o 118/2004, de 21 de Maio, que altera o Decreto-Lei
n.o 320-A/2000, de 15 de Dezembro);

d) Completar, no mínimo, um ano de serviço até 1 de Outubro
de 2006;

e) Ter revelado qualidades que o recomendam para a admissão
aos cursos;

f) Não completar 22 anos até 31 de Dezembro de 2006 para
os militares do RC/RV abrangidos pelo Decreto-Lei
n.o 118/2004, de 21 de Maio, que altera o Decreto-Lei
n.o 320-A/2000, de 15 de Dezembro, nos termos do artigo 47.o
do mesmo diploma;

g) Não completar 24 anos até 31 de Dezembro de 2006 para
os militares do quadro permanente (QP) e RC/RV não abran-
gidos pelo Decreto-Lei n.o 118/2004, de 21 de Maio, que altera
o Decreto-Lei n.o 320-A/2000, de 15 de Dezembro;

h) Ter pelo menos 1,64 m ou 1,60 m de altura, conforme seja
do sexo masculino ou feminino;

i) Não ter sido eliminado dos estabelecimentos de ensino militar
por motivos disciplinares ou por incapacidade para o serviço
militar;

j) Não ter sido dado como incapaz para o serviço militar em
junta hospitalar de inspecção;

k) Não ter sido eliminado, por qualquer motivo, dos cursos de
licenciatura da Academia Militar;

l) Ter aprovação num curso de ensino secundário ou habilitação
legalmente equivalente (emigrantes e seus familiares, de
acordo com o artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 296-A/98, de
25 de Setembro);

m) Realizar o exame nacional de acesso ao ensino superior de
2006 da(s) disciplina(s) específica(s) estabelecida(s) para cada
curso;

n) Satisfazer os pré-requisitos fixados para os cursos da Aca-
demia Militar.

II — Documentos do concurso. — Os processos a serem organi-
zados para cada candidato são constituídos, no seu conjunto, pelos
documentos a seguir indicados:

1 — Candidatos civis:

a) Requerimento dirigido ao tenente-general comandante da
Academia Militar solicitando a admissão ao concurso;

b) Questionário;
c) Termo de responsabilidade;
d) Fotocópia do bilhete de identidade;
e) No caso de ser menor, declaração dos pais, ou de quem exercer

o poder paternal, autorizando a candidatura ao concurso;
f) Certidão de registo de nascimento, narrativa completa, pas-

sada nos três meses que precedem a data de entrega;
g) Certificado do registo criminal passado nos três meses que

precedem a data de entrega;
h) Declaração do centro de recrutamento a que pertence a ates-

tar que o candidato se encontra em situação militar regular;
i) Comprovativo da inscrição nos exames nacionais;
j) Declaração do candidato atestando que não foi eliminado

por motivos disciplinares ou por incapacidade para o serviço
militar dos estabelecimentos de ensino militar e que nunca
frequentou qualquer dos cursos de licenciatura da Academia
Militar;

k) Atestado médico comprovativo da robustez física do candi-
dato e sua aptidão para a realização das provas físicas passado
entre 15 de Junho e 10 de Agosto de 2006;

l) Ficha de classificação para acesso ao ensino superior (ficha
ENES), e demonstrativo do cálculo das notas de candidatura
ou fotocópia devidamente autenticada (só são aceites docu-
mentos certificados pelo Ministério da Educação ou passados
por estabelecimentos de ensino por ele reconhecidos);

m) Fotocópia do pedido de recurso (caso aguarde recurso de
exames).

Nota. — Os documentos referidos nas alíneas a), b), c), e), j) e k)
são preenchidos em impressos fornecidos pela Academia Militar
(podem ser fotocopiados) ou retirados do site da Academia Militar.

2 — Candidatos militares:

a) Requerimento dirigido ao chefe de estado-maior do ramo
a que pertence ou ao comandante-geral da GNR solicitando
autorização para concorrer;

b) Requerimento dirigido ao tenente-general comandante da
Academia Militar solicitando a admissão ao concurso;
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c) Questionário;
d) Certificado do registo criminal passado nos três meses que

precedem a data de entrega;
e) Declaração do candidato atestando que não foi eliminado

por motivos disciplinares ou por incapacidade para o serviço
militar dos estabelecimentos de ensino militar e que nunca
frequentou qualquer dos cursos de licenciatura da Academia
Militar;

f) Informação confidencial sobre o mérito do candidato, dada
pelo comandante da unidade, estabelecimento e órgão
(U/E/O) onde o militar presta serviço;

g) Cópia autenticada da nota de assentos completa;
h) Atestado médico comprovativo da robustez física do candi-

dato e sua aptidão para a realização das provas físicas passado
entre 15 de Junho e 10 de Agosto de 2006;

i) Comprovativo da inscrição nos exames nacionais;
j) Ficha de classificação para acesso ao ensino superior (ficha

ENES), e demonstrativo do cálculo das notas de candidatura
ou fotocópia devidamente autenticada (só são aceites docu-
mentos certificados pelo Ministério da Educação ou passados
por estabelecimentos de ensino por ele reconhecidos);

k) Fotocópia do pedido de recurso (caso aguarde recurso de
exames).

Nota. — Os documentos referidos nas alíneas a), b), c), e) e h)
são preenchidos em impressos fornecidos pela Academia Militar
(podem ser fotocopiados) ou retirados do site da Academia Militar.

III — Processamento do concurso. — 1 — Generalidades. — a) O
concurso de admissão é constituído por:

1) 1.a parte — prova documental:

Fase preliminar;
Fase complementar;

2) 2.a parte — pré-requisitos:

Inspecção médica;
Provas psicotécnicas;
Prova de aptidão física;
Prova de aptidão militar.

b) São admitidos a concurso de admissão os candidatos que satis-
façam a prova documental.

c) São aprovados no concurso de admissão os candidatos consi-
derados aptos nos pré-requisitos fixados.

d) A classificação mínima exigida nas disciplinas específicas e a
nota mínima de candidatura é definida por despacho do Chefe do
Estado-Maior do Exército.

2 — Prova documental. — a) Entrega de documentos. — 1) Todos
os documentos, excepto os referidos na alínea seguinte, devem ser
entregues de uma só vez, pessoalmente, ou por carta registada com
aviso de recepção, na seguinte morada:

Academia Militar, Comissão de Recrutamento e Admissão, Rua
de Gomes Freire, 1169-203 Lisboa.

2) Os candidatos militares devem entregar os documentos indicados
nas alíneas a), b), c), d), e) e i) do n.o 2 do n.o II na U/E/O onde
prestam serviço. A U/E/O deve juntar aqueles documentos aos indi-
cados nas alíneas g) e h) e remeter o processo para a Academia
Militar através do Quartel-General da Região/Zona Militar ou, se
pertencer a outro ramo, através da Direcção de Pessoal da
Armada/Força Aérea ou do Comando-Geral da GNR.

b) Prazos de entrega dos documentos. — 1) Candidatos civis:

Até 14 de Julho de 2006, os documentos indicados nas alíneas a),
b), c), d), e), f), g), h), i) e j) do n.o 1 do n.o II;

Até 21 de Julho de 2006, os documentos indicados nas alíneas k),
l) e m) do n.o 1 do n.o II referentes às classificações da 1.a fase
dos exames nacionais;

Até 11 de Agosto de 2006, os documentos indicados nas alíneas l),
m) e n) do n.o 1 do n.o II referentes às classificações da 2.a fase
dos exames nacionais.

2) Candidatos militares:

Até 23 de Junho de 2006, os documentos indicados nas alíneas a),
b), c), d), e), f) e j) do n.o 2 do n.o II na U/E/O onde prestam
serviço; a U/E/O deve juntar estes documentos aos referidos
nas alíneas f) e g) do n.o 2 do n.o II, para que o processo
entre na Academia Militar até 14 de Julho de 2006;

Até 21 de Julho de 2006, os documentos indicados nas alíneas h),
j) e k) do n.o 2 do n.o II referentes às classificações da 1.a fase
dos exames nacionais;

Até 9 de Agosto de 2006, os documentos indicados nas alíneas h),
j) e k) do n.o 2 do n.o II referentes às classificações da 2.a fase
dos exames nacionais.

3 — Inspecção médica (IM). — a) Destina-se a averiguar a exis-
tência de qualquer doença ou deficiência física susceptível de impedir
o desempenho da profissão de oficial do QP.

b) Decorrerá no período de 28 de Agosto a 15 de Setembro de
2006 na Academia Militar em Lisboa.

c) Consiste em exame clínico geral, processado por junta médica,
que se apoiará nos resultados das análises, exames e testes efectuados.

d) É eliminatória, sendo o seu resultado expresso em Apto ou Não
apto.

4 — Provas psicotécnicas. — a) Destinam-se a apurar as aptidões
e competências psicológicas dos sujeitos, através da seguinte meto-
dologia:

1) Provas de aptidão intelectual;
2) Provas de aptidão vocacional;
3) Inquéritos de personalidade;
4) Provas de liderança e chefia;
5) Entrevista psicológica de selecção.

b) Os resultados da avaliação psicológica devem merecer menções
qualitativas de Preferencialmente favorável, Bastante favorável, Favo-
rável, Favorável com reservas e Não favorável.

c) Decorrerão, na 1.a fase, no período de 28 de Agosto a 15 de
Setembro de 2006 na Academia Militar em Lisboa. Na 2.a fase, durante
a prova de aptidão militar, os candidatos continuarão sujeitos a ava-
liação psicológica.

5 — Prova de aptidão física (PAF). — a) Tem como finalidade veri-
ficar, mediante a execução de testes, se os candidatos possuem as
capacidades motoras indispensáveis para o ulterior desempenho da
profissão de oficial do QP.

b) A execução deste pré-requisito decorrerá no período de 28 de
Agosto a 15 de Setembro de 2006 nas instalações desportivas da Aca-
demia Militar em Lisboa.

c) Os exercícios que constituem a PAF são sequenciais, em acu-
mulação de esforço e realizados de acordo com a seguinte ordem
e metodologia de execução:

Corrida de 80 m planos:

Em grupos de dois/três;
Partida na posição de pé, sem auxílio de blocos ou de qual-

quer tipo de apoio;
Tempo máximo de execução — consultar tabela em anexo;
Permitidas duas tentativas para passar uma vez;

Pórtico:

Consiste na transposição de um lanço do pórtico a passo
na posição de pé;

O lanço do pórtico a ser transposto tem as seguintes dimen-
sões — altura, 5 m; comprimento, 7 m, e largura, 0,30 m;

Os candidatos dispõem de uma tentativa para passar uma
vez sem limite de tempo;

Muro:

Com corrida de balanço e chamada a um pé, transpor por
salto, sem tocar, um muro de alvenaria com altura de
90 cm (sexo masculino)/70 cm (sexo feminino);

O muro deve ser abordado de frente;
A recepção no solo deve ser feita com os pés;
Transpor uma vez com êxito;
São permitidas duas tentativas;

Vala:

Com corrida de balanço e chamada a um pé, transpor, por
salto, uma vala com um comprimento de 3,30 m (sexo
masculino)/2,50 m (sexo feminino);

Não é permitido tocar no interior da vala;
Transpor uma vez com êxito;
São permitidas duas tentativas;

Flexões do tronco à frente (abdominais):

Parte da posição de deitado dorsal, pernas e joelhos flectidos
a 90o com os pés naturalmente afastados e presos a espal-
dar, braços assentes no solo e mãos junto da cabeça
tocando com os dedos nas orelhas;

Executar flexões de tronco à frente tocando com os dois
cotovelos simultaneamente nos dois joelhos;

No retorno à posição inicial a região das omoplatas deve
tocar no solo;
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Número de repetições e tempo máximo de execução — con-
sultar tabela em anexo;

São permitidas duas tentativas para passar uma vez;

Flexões de braços na trave (só para candidatos masculinos):

Parte da posição de suspensão facial na barra, em extensão
completa do corpo na vertical;

Executar flexões com os braços simétricos até ultrapassar
com o queixo a parte superior da barra, sem o apoiar;

Não é permitido o balanceamento das pernas, e a extensão
dos braços tem de ser completa;

Não são permitidas paragens durante a execução do exer-
cício;

Número de repetições — consultar tabela em anexo;
São permitidas duas tentativas para passar uma vez;

Extensões de braços no solo (só para candidatos femininos):

Parte da posição de deitada facial, braços à largura dos
ombros e perpendiculares ao solo, mãos assentes no solo,
dedos voltados para a frente, corpo empranchado com
pernas no prolongamento, joelhos e calcanhares unidos;

O exercício consiste em executar flexão e extensão alternada
dos braços, mantendo-se o corpo direito, sem flectir pela
cintura;

Não são permitidas paragens durante a execução;
Número de repetições — consultar tabela em anexo;
São permitidas duas tentativas para passar uma vez;

Corrida em 12 minutos:

Corrida em pista de tartan, percorrer a maior distância pos-
sível no tempo de 12 minutos, correndo e ou andando;

Distância mínima exigida — consultar tabela em anexo;
Permitida uma tentativa.

d) Intervalo entre exercícios ou entre repetições é, no mínimo,
de cinco minutos; antes da corrida dos 12 minutos o intervalo é,
no mínimo, de dez minutos.

e) A PAF é eliminatória, sendo o seu resultado expresso em Apto
ou Não apto.

1) Candidatos aptos — os que realizam com sucesso todas as provas
físicas nas condições indicadas para o efeito.

2) Candidatos não aptos — os que não realizam com sucesso qual-
quer das seguintes provas físicas:

Transposição do muro;
Transposição da vala;
Transposição de pórtico elevado.

f) Os candidatos aptos nas PAF mantêm-se em concurso, desti-
nando-se à fase seguinte do mesmo.

g) Os candidatos não aptos são eliminados do concurso de admissão.
h) Serão considerados «candidatos aptos condicionais» os que

tenham realizado com sucesso as provas de decisão (pórtico, muro
e vala) e com resultados nas restantes provas compreendidos entre
os parâmetros, em conformidade com a tabela em anexo.

1) Os candidatos aptos condicionais são submetidos a uma bateria
de testes de avaliação da aptidão física (composição corporal, aptidão
cardiorrespiratória, força, resistência muscular e flexibilidade), que
concluirão, sobre se possuem ou não potencial de desenvolvimento
de capacidade física que permita a realização dos requisitos exigidos.
A quem for reconhecida a existência desse potencial, é-lhe atribuída
a condição de Apto e mantem-se em concurso.

2) Os que não satisfaçam os mínimos exigidos, bem como àqueles
que submetidos à bateria de testes de avaliação da aptidão física
não seja reconhecido potencial de desenvolvimento físico para atingir
os requisitos mínimos são considerados não aptos e eliminados do
concurso.

i) Os candidatos devem ser portadores de equipamento de ginástica
(sapatos de desporto, calções e camisola) e artigos de higiene.

j) Antes do início da PAF os candidatos são elucidados pelo júri
sobre todas as condições da sua realização e sobre as demais dis-
posições regulamentares.

6 — Prova de aptidão militar (PAM). — a) Destina-se a:

1) Esclarecer o candidato sobre a natureza, as principais carac-
terísticas e a vivência da instituição a que pretende aceder;

2) Dotar o candidato com informação útil que lhe permita validar
a sua opção pela carreira das armas;

3) Proporcionar a familiarização com os processos e normas de
conduta associadas à vida em internato, bem como a adap-
tação às exigências de natureza académica específicas da Aca-
demia Militar;

4) Avaliar, através de um conjunto de instruções, a aptidão fun-
cional específica para a carreira de oficial do QP.

b) Tem início em 25 de Setembro, com uma duração de três semanas,
e termina em 13 de Outubro de 2006.

c) A sua frequência obriga os candidatos a alojamento nas ins-
talações da Academia Militar na Amadora durante todo o período
da sua duração.

d) É eliminatória, sendo o seu resultado expresso em Apto ou Não
apto.

IV — Convocação dos candidatos. — 1 — Ordenação dos candida-
tos. — Os candidatos aprovados na prova documental são ordenados
por ordem decrescente de nota de candidatura, calculada utilizando
as seguintes classificações:

Classificação final do ensino secundário — 50 %;
Classificação do exame nacional da disciplina específica reque-

rida — 50 %.
Nos cursos que exigem exames a duas disciplinas específicas,

a classificação corresponde a 25 % de uma mais 25 % de
outra.

Para os estudantes que realizaram o seu ensino secundário em
dois ciclos de estudos (10.o e 11.o anos e 12.o ano), os 50 % dis-
tribuem-se da seguinte forma:

Classificação final dos 10.o e 11.o anos — 30 %;
Classificação final do 12.o ano — 20 %.

2 — PAM. — a) Dos candidatos considerados aptos na PAF, na
IM e nas provas psicotécnicas serão convocados para a PAM aqueles
cujo número de ordem seja igual ou inferior a um número que poderá
ir até ao número de vagas que vier a ser fixado para o 1.o ano acrescido
de 5 %, dentro dos grupos a que concorrem.

b) Os candidatos da 2.a fase de colocação (candidatos que realizam
a 2.a fase dos exames nacionais para melhoria de nota) poderão vir
a ser incorporados na PAM, em conformidade com as vagas existentes
prioritariamente preenchidas com os candidatos que concorrem à
1.a fase de colocação, dentro dos grupos a que concorrem.

V — Ingresso no 1.o ano. — 1 — Os candidatos considerados aptos
na PAM ficam na situação de aprovados no concurso de admissão.

2 — Ingressam no 1.o ano os candidatos cujo número de ordem
seja igual ou inferior ao número de vagas que vier a ser fixado para
cada grupo a que concorrem, sendo estas prioritariamente preenchidas
pelos candidatos da 1.a fase de colocação.

3 — Para os candidatos militares serão estipuladas vagas em con-
formidade com o estabelecido nos artigos 33.o e 34.o do Decreto-Lei
n.o 118/2004, que altera a redacção destes artigos do Decreto-Lei
n.o 320-A/2000.

4 — Os candidatos seleccionados são matriculados na Academia
Militar e aumentados ao efectivo do corpo de alunos, destinando-se
à frequência do 1.o ano lectivo de 2006-2007.

5 — Caso se verifiquem desistências ou faltas, o comandante da
Academia Militar pode mandar proceder ao completamento das vagas,
convocando os candidatos seguintes do ordenamento referido no n.o 2,
até duas semanas após a data do início do ano lectivo.

VI — Disposições complementares. — 1 — Impressos do con-
curso. — Os impressos do concurso, que podem ser fotocopiados,
estarão disponíveis em todas as U/E/O do Exército e da GNR, em
todas as escolas secundárias, escolas particulares e cooperativas, esco-
las profissionais, escolas do ensino artístico e câmaras municipais,
bem como no site www.academiamilitar.pt.

2 — Documentos fora de prazo. — Os candidatos cujos documentos
sejam recebidos fora de prazo, salvo casos de reconhecida justificação,
serão excluídos do concurso.

3 — Transporte. — O Exército tomará a seu cargo o transporte dos
candidatos residentes fora da área metropolitana de Lisboa, nos Aço-
res ou na Madeira que sejam convocados para a realização dos pré-
-requisitos bem como o regresso à origem dos que não ingressarem
no 1.o ano dos cursos da Academia Militar.

4 — Alojamento/alimentação. — Aos candidatos convocados para
a IM, PAF e provas psicotécnicas a Academia Militar poderá conceder,
aos interessados, alojamento e alimentação durante o período da rea-
lização dos pré-requisitos.

5 — Visitas guiadas à Academia Militar. — O candidato que for-
malize a sua candidatura poderá, se o desejar, inscrever-se para uma
visita guiada à Academia Militar. As visitas decorrerão nos meses
de Maio e Junho.

6 — Eliminação de candidatos por mau comportamento. —
O comandante da Academia Militar poderá eliminar, de imediato,
qualquer candidato cujo comportamento durante a execução dos pré-
-requisitos do concurso possa prejudicar o normal funcionamento do
mesmo ou que revele falta de honestidade.
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7 — Pedido de informações. — Para informações, solicitação de
impressos, inscrição para visita guiada e marcação de alojamento/ali-
mentação, contactar:

Academia Militar, Rua de Gomes Freire, 1169-203 Lisboa;
Número azul — 808200211;
Telefone — 213186919;
Fax — 213186988;
E-mail — am.concurso@exercito.pt;
Site — www.academiamilitar.pt.

8 — Informações sobre os resultados. — Informações sobre os
resultados serão enviadas pela Academia Militar, sob a forma de con-
vocatória para a fase seguinte do concurso ou comunicação sobre
o motivo da exclusão do mesmo.

24 de Março de 2006. — O Chefe do Gabinete, Artur Neves Pina
Monteiro, major-general.

ANEXO

Classificação das provas de aptidão física do concurso
de admissão à Academia Militar

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 8579/2006 (2.a série). — 1 — Nos termos do dis-
posto na alínea i) do n.o 1 do artigo 25.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
é exonerado, a seu pedido, o Dr. Rogério Manuel Aroso Peixoto
Rodrigues do cargo de subinspector-geral dos Serviços de Justiça.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de Fevereiro
de 2006.

27 de Fevereiro de 2006. — O Ministro da Justiça, Alberto Bernardes
Costa.

Secretaria-Geral

Aviso n.o 4707/2006 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, comunica-se
que foi elaborada a lista de antiguidade do pessoal da Auditoria Jurí-
dica do Ministério da Justiça relativa a 31 de Dezembro de 2005,
já afixada para consulta.

Conforme o disposto no n.o 1 do artigo 96.o do mencionado diploma,
o prazo de reclamações é de 30 dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República.

15 de Março de 2006. — A Secretária-Geral, Maria dos Anjos Maltez.

Aviso n.o 4708/2006 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, comunica-se
que foi elaborada a lista de antiguidade do pessoal da Secretaria-Geral
do Ministério da Justiça relativa a 31 de Dezembro de 2005 já afixada
para consulta.

Conforme o disposto no n.o 1 do artigo 96.o do mencionado diploma,
o prazo de reclamações é de 30 dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República.

15 de Março de 2006. — A Secretária-Geral, Maria dos Anjos Maltez.

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Aviso n.o 4709/2006 (2.a série). — A seguir se publica a lista
do movimento dos oficiais de justiça referente ao mês de Novembro
de 2005, aprovado por meu despacho de 31 de Março de 2006, por
delegação de competências (Diário da República, 2.a série, n.o 35,
de 17 de Fevereiro de 2006):

Número:13614 Manuel Luis Pimentel Fernandes Lopes
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Guimaraes Trabalho
Exerce Funções: Guimaraes Secretaria Geral como Secretario Justica

em Destacamento
N.ord: 191/02 Antig: 5 anos 8 meses 14 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Guimaraes Secretaria Geral
Obs: artigo 38

Número:18135 Mario Teixeira De Sousa Barros
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Porto Trabalho 1 Juizo
N.ord: 263/02 Antig: 3 anos 3 meses 24 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Oliveira De Azemeis Secretaria Geral
Obs: artigo 38

Número:17879 Fernando Da Silva Franco
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Barcelos Secretaria Geral como Secretario Justica

em Requisicao
N.ord: 269/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Barcelos Secretaria Geral
Obs: artigo 38 — cessa requisição

Número:19342 Manuel Antonio Tavares Correia De Campos
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Varas Civeis(9,10) como Secretario Justica

em Afectacao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Colocacao Oficiosa
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Lisboa Varas Civeis(9,10)
Obs: artigo 51 n.o 3

Número:25300 Joaquim Jose Da Costa Oliveira
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Leiria Administrativo Fiscal como Secretario Justica

em Requisicao
N.ord: 244/02 Antig: 3 anos 11 meses 3 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Leiria Administrativo Fiscal
Obs: cessa requisição

Número:19464 Carlos Alberto Da Silva Barbosa
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Caldas Da Rainha
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Leiria M.Publico

Número:21365 Sergio Aureliano Goncalves Da Cunha
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Estarreja
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Ovar

Número:18354 Manuel Martins Rodrigues
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Baiao
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N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Valongo Trabalho

Número:20884 Antonio Benedito Falcao Lopes
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Vila Real Trabalho
Exerce Funções: Vila Nova Gaia Secretaria Geral como Secretario

Justica em Requisicao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Maia M.Publico

Número:18488 Alberto Amilcar Afonso Lages Fernandes
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Melgaco
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Moncao

Número:33229 Domingos Jose Carvalheira Borges
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Sabrosa
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Vila Real

Número:20485 Joao Goncalves De Lima
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Alijo
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Porto Civeis(3,4)Juizos

Número:18889 Antonio Julio Alves Moreira
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Fafe
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Porto Trabalho 1 Juizo

Número:18585 Luis Urbano Da Silva Furtado
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Ponta Delgada
N.ord: 302 /02 Antig: 1 anos 3 meses 20 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Evora Execucao Penas

Número:17036 Aurelio Dos Anjos Fernandes
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Moita
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Lisboa Civeis 3,4 Juizos

Número:12004 Armando Faria Goncalves
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Penela
Exerce Funções: Coimbra Trabalho como Secretario Justica em

Destacamento
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Coimbra Trabalho
Obs: cessa destacamento

Número:16717 Maria Judite De Jesus Rodrigues
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Vinhais
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Estarreja

Número:38245 Manuel Alberto Alves De Oliveira
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Alfandega Da Fe
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Fafe

Número:21060 Cristovao Manuel Pombo Alcada Sutre
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Sabugal
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Covilha Trabalho

Número:13838 Vitor Fernandes Dias
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Serv.Inspeccao/Conselho Oficiais Justica como Secre-

tario De Inspeccao em Comissao Servico
N.ord: 378/02 Antig: 8 anos 5 meses 23 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
Obs: nota=14.470 — Cessa Comissão

Número:13551 Luis Filipe Garcia Alves Lico
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Familia Menores 2 Juizo 2 Seccao
N.ord: 38/02 Antig: 16 anos 10 meses 14 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Moita
Obs: nota = 14.225

Número:17936 Mario Vaz Dias Nunes
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Relacao 3 Seccao
N.ord: 386/02 Antig: 7 anos 11 meses 29 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Caldas Da Rainha Trabalho
Obs: nota = 13.885

Número:18011 Manuel Braga Da Rocha
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Vila Nova Famalicao Sec.Servico Externo
N.ord: 236/02 Antig: 10 anos 9 meses 24 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Portel
Obs: nota = 13.855

Número:21668 Luis Ilidio Rodrigues Raposo
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa 7 Vara Criminal 1 Seccao
N.ord: 573/02 Antig: 4 anos 11 meses 22 dias CL.serv: Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Caldas Da Rainha
Obs: nota = 13.590

Número:14776 Joaquim Pereira Ledo
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Barreiro M.Publico 1 Seccao
N.ord: 61/02 Antig: 10 anos 10 meses 17 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Golega
Obs: nota = 13.395

Número:20053 Maria Emilia Da Costa Monteiro E Goncalves Silva
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Santo Tirso 1 Juizo Comp.Esp.Civel 1sec
N.ord: 229/02 Antig: 11 anos 1 meses 27 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Guimaraes Trabalho
Obs: nota = 13.220

Número:27721 Maria Do Carmo Da Cunha Viana
Categoria: Escrivao Adjunto
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Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Inst.Gestao Financeira Patrimonial Da Justica como

Escrivao Adjunto em Requisicao
N.ord: 1642/02 Antig: 3 anos 11 meses 3 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Torres Novas
Obs: nota = 13.105 — mantem requisição c/decl.vacatura lugar

Número:17433 Jose Joaquim De Lemos Moura
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Vila Real M.Publico 1 Seccao
N.ord: 85/02 Antig: 9 anos 0 meses 27 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Vila Real Trabalho
Obs: nota = 12.585

Número:20301 Ines Candida Pacheco Pereira Pinto Santos Ferreira
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Vara 2 Civel 3 Seccao
N.ord: 591/02 Antig: 4 anos 8 meses 15 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Baiao
Obs: nota = 12.445

Número:21195 Jose Paulo Goncalves Rodrigues
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Viana Do Castelo M.Publico 1 Seccao
N.ord: 91/02 Antig: 7 anos 10 meses 24 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Melgaco
Obs: nota = 12.395

Número:14768 Joao Luis Amado Costa
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto De Mos 2 Juizo 1 Seccao
N.ord: 102/02 Antig: 13 anos 11 meses 12 dias CL.serv: Bom
Provimento: Nom.Interina(Art.93,N.1)
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Torres Novas
Obs: nota = 12.310

Número:33456 Gabriel Augusto Martins
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Gondomar 3 Juizo Comp.Esp.Civel 1sec
Exerce Funções: Marco De Canaveses como Escrivao Direito em

Destacamento
N.ord: 1018/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: S/C
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Marco De Canaveses
Obs: nota = 12.250

Número:13673 Arnaldo Luis De Azevedo
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Secret.Geral Varas Civeis/Juizos Civeis
N.ord: 489/02 Antig: 5 anos 11 meses 22 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Ponte Da Barca
Obs: nota = 12.245

Número:19136 Maria Da Graca Janeiro Rodrigues Branco
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Abrantes Sec.Central
N.ord: 555/02 Antig: 5 anos 3 meses 12 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Penela
Obs: nota = 11.595

Número:26207 Manuel Dionisio Monteiro
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lamego 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: 213/02 Antig: 11 anos 5 meses 27 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina

Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Alijo
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:14100 Domingos Da Silva Carvalho Timoteo
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Torre De Moncorvo 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: 319/02 Antig: 9 anos 6 meses 22 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Figueira Castelo Rodrigo
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:22617 Avelino Da Cruz Pires
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Vila Real Trabalho 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: 778/02 Antig: 1 anos 9 meses 0 dias CL.serv: Bom com Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Sabrosa
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:21472 Vitor Garcia Luis
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Braganca 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: 806/02 Antig: 0 anos 12 meses 4 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Vinhais
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:32753 Nuno Goncalo Caetano Rodrigues Silvares Corte-Real
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Vara 2 Civel 2 Seccao
N.ord: 977/02 Antig: 0 anos 12 meses 4 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Ponta Delgada
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:32746 Ana Maria Mateus Simoes Pires Caetano
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Vara(14)Civel 1 Seccao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Secretario Justica
Tribunal: Sabugal
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:10973 Antonio Jose Calcada Loureiro
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Porto Instrucao Criminal como Escrivao Direito em

Afectacao
N.ord: 9/02 Antig: 20 anos 1 meses 4 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Colocacao Oficiosa
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Instrucao Criminal Sec.1 Afecta Instrucao Criminal

Militar
Obs: artigo 51 n.o 3

Número:16968 Antonio Maria Moutinho Ferreira
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Faro como Escrivao Direito em Afectacao
N.ord: 518/02 Antig: 5 anos 5 meses 3 dias CL.serv: Suficiente
Provimento: Colocacao Oficiosa
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Faro 1 Juizo Comp.Esp.Crim. 1sec
Obs: artigo 51 n.o 3

Número:12738 Afonso Diogo Monteiro Da Costa
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Tr.Comercio 3 Juizo 1 Seccao
N.ord: 57/02 Antig: 15 anos 2 meses 22 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Barreiro Trabalho 1 Juizo 1 Seccao
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Número:17549 Antonio Jose Ferreira Miguel
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Tr.Maritimo 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: 291/02 Antig: 9 anos 12 meses 3 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Tr.Comercio 3 Juizo 1 Seccao

Número:18179 Manuel Antonio Da Costa Oliveira
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Ponta Delgada Trabalho 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: 306/02 Antig: 9 anos 10 meses 7 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Administrativo Fiscal 2 Juizo Sec.Central

Número:20877 Maria Eduarda Amorim Rodrigues
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Alcanena 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: 507/02 Antig: 5 anos 5 meses 3 dias CL.serv: Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Abrantes Sec.Central

Número:25562 Ofelia Da Conceicao Barroso Nunes
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Vara(16)Civel 2 Seccao
N.ord: 811/02 Antig: 0 anos 12 meses 4 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Vara(14)Civel 1 Seccao

Número:30369 Maria Constantina Carvalho Do Couto Girao
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Ponta Delgada Sec.Central
N.ord: 925/02 Antig: 0 anos 12 meses 4 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Ponta Delgada Trabalho 1 Juizo 1 Seccao

Número:25202 Jose Augusto Cerqueira Vasconcelos
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Celorico De Basto 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: 945/02 Antig: 0 anos 12 meses 4 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Felgueiras 3 Juizo 1 Seccao

Número:34705 Francisco Manuel Boavida Tavares Dias
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Instrucao Criminal 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: 1033/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Montijo 2 Juizo 1 Seccao

Número:17983 Normando Manuel De Almeida Cabral
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Seixal Sec.1 Afecta Tr.Familia Menores
N.ord: 1038/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Almada Sec.Servico Externo

Número:29634 Helena Maria Pinto Campos Carrazedo
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Vara 6 Civel 1 Seccao
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral Do Servico Externo Da

Comarca como Escrivao Direito em Destacamento
N.ord: 1059/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Secretaria Geral Do Servico Externo Da Comarca

Número:26231 Nelson Machado Pires
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Vila Franca Do Campo 1 Juizo 1 Seccao

N.ord: 1158/02 Antig: 0 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom com
Distinção

Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Instrucao Criminal 1 Juizo 1 Seccao

Número:17794 Reinaldo Francisco Martins Mimoso
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Vara 3 Civel Sec.Central
Exerce Funções: Lisboa Trabalho 2 Juizo como Escrivao Direito em

Destacamento
N.ord: 322/02 Antig: 9 anos 6 meses 22 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Trabalho 2 Juizo 2 Seccao
Obs: cessa destacamento

Número:18166 Ana Maria Florentina Novais Teixeira Nogueira
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Vara 7 Civel 2 Seccao
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Direito em Destacamento
N.ord: 439/02 Antig: 7 anos 1 meses 10 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Execucao 1 Juizo 1 Seccao
Obs: cessa destacamento

Número:18177 Jose Maria Alves Moreira
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Coimbra Civel 5 Juizo 1 Seccao
N.ord: 582/02 Antig: 4 anos 11 meses 22 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Gondomar 3 Juizo Comp.Esp.Civel 1sec

Número:12221 Maria Teresa Goncalves Gomes De Oliveira Duarte
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Caldas Da Rainha Sec.Servico Externo
Exerce Funções: Caldas Da Rainha Trabalho como Escrivao Direito

em Requisicao
N.ord: 611/02 Antig: 4 anos 3 meses 24 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Caldas Da Rainha Trabalho 1 Juizo 1 Seccao
Obs: cessa requisição

Número:19774 Joao Jose Rodrigues Gaspar
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Anadia Sec.Central
N.ord: 642/02 Antig: 3 anos 11 meses 2 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Anadia 1 Juizo 1 Seccao

Número:18689 Jorge Manuel Goncalves Nogueira
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Familia Menores 4 Juizo 3 Seccao
N.ord: 721/02 Antig: 2 anos 12 meses 3 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Oeiras 1 Juizo Comp.Esp.Crim. 1sec

Número:21387 Armenia Martins Luis
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Sintra como Escrivao Direito em Requisicao
N.ord: 731/02 Antig: 2 anos 11 meses 26 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Sintra Sec.2 Afecta Tr.Familia Menores
Obs: cessa requisição

Número:24058 Jose Manuel Ribeiro
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Felgueiras 3 Juizo 1 Seccao
N.ord: 922/02 Antig: 0 anos 12 meses 4 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Fafe Sec.Central

Número:19170 Luis Teixeira Dias
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Vila Nova Foz Coa 1 Juizo 1 Seccao
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N.ord: 983/02 Antig: 0 anos 10 meses 14 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Guarda Trabalho 1 Juizo 1 Seccao

Número:19577 Manuel Cardoso Do Nascimento
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Marco De Canaveses 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: 1040/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lamego 1 Juizo 1 Seccao

Número:32639 Cecilia De Jesus Lourenco Alpalhao Franca
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(11)Juizo 1 Seccao(Liquid.)
N.ord: 1055/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Familia Menores 2 Juizo 2 Seccao

Número:33558 Maria Laura Ganchinho Do Rosario Aleixo
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Faro 1 Juizo Comp.Esp.Crim. 1sec
N.ord: 1124/02 Antig: 0 anos 8 meses 11 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Alcanena 1 Juizo 1 Seccao

Número:26125 Maria Celeste Gomes Galha Simoes
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Instrucao Criminal 3 Juizo 1 Seccao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa 5 Juizo Criminal 3 Seccao

Número:24546 Maria Leonor Leitao Lopes Fernandes
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Civel 5 Juizo 3 Seccao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Almada 1 Juizo Comp.Esp.Criminal 1sec

Número:32829 Paulo Jorge Ludovino Martins
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Figueiro Dos Vinhos 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Coimbra Civel 5 Juizo 1 Seccao

Número:27676 Maria Jose Alves Cardoso De Sousa
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Amarante 2 Juizo 1 Seccao
N.ord: 785/02 Antig: 0 anos 12 meses 4 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Vila Real Trabalho 1 Juizo 1 Seccao

Número:24072 Jose Carlos Vieira Caetano
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Albergaria-A-Velha 2 Juizo 1 Seccao
N.ord: 847/02 Antig: 0 anos 12 meses 4 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Vagos 1 Juizo 1 Seccao

Número:21321 Maria Patrocinio Salvado Lopes Hermenegildo
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Direito em Requisicao
N.ord: 961/02 Antig: 0 anos 12 meses 4 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Relacao 4 Seccao
Obs: cessa requisição

Número:19298 Luis Antonio Aleixo Cacador
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Coimbra Familia Menores 2 Juizo 1 Seccao
N.ord: 990/02 Antig: 0 anos 10 meses 13 dias CL.serv: S/C

Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Condeixa-A-Nova 1 Juizo 1 Seccao

Número:27894 Maria Do Carmo Martins Loureiro
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Almada Sec.Servico Externo
N.ord: 994/02 Antig: 0 anos 10 meses 13 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Relacao 3 Seccao

Número:18095 Fernando Jorge Da Conceicao Rodrigues
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Condeixa-A-Nova 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: 1003/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Figueiro Dos Vinhos 1 Juizo 1 Seccao

Número:24537 Antonio Castelhano Hermenegildo
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Loures Vara 2 Mista 1 Seccao
N.ord: 1043/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Vara 2 Civel 2 Seccao

Número:33419 Paula Cristina Tavares Simoes
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Civel 9 Juizo 1 Seccao
N.ord: 1045/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Vara 1 Civel 3 Seccao

Número:29949 Teresa Maria Rocha Farinha
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel 1 Juizo 1 Seccao(Liquid.)
N.ord: 1056/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Vara 3 Civel 1 Seccao

Número:30293 Bernardo Manuel Madureira Dos Reis
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Vagos 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: 1058/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Coimbra Familia Menores 2 Juizo 1 Seccao

Número:23494 Maria Manuela Correia De Matos Ribeiro Goncalves
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Civel(10)Juizo 1 Seccao
N.ord: 1066/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Vila Franca Xira Trabalho 1 Juizo 1 Seccao

Número:22594 Maria De Jesus Bernardino Landeiro
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Vara 3 Civel 1 Seccao
N.ord: 1084/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa 2 Administrativo Fiscal(Loures)Seccao Processos

Número:22294 Lira Rodrigues Velez Lessa
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Sintra Sec.2 Afecta Tr.Familia Menores
N.ord: 1110/02 Antig: 0 anos 9 meses 7 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Familia Menores 4 Juizo 3 Seccao

Número:23208 Maria De Lurdes David Felix Teixeira
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Sintra Juizo 1 Criminal 1 Seccao
N.ord: 1145/02 Antig: 0 anos 3 meses 21 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa 7 Vara Criminal 1 Seccao
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Número:25391 Fernando Joaquim Mendes Teixeira
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Paredes Sec.Central
N.ord: 1149/02 Antig: 0 anos 3 meses 21 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Amarante 2 Juizo 1 Seccao

Número:27380 Fernando Manuel Damasio Martins Pedro
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Criminal 2 Juizo 3 Seccao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Criminal Sec.Central

Número:27672 Ana Maria Filipe Dos Santos Dias
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Agueda 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Viseu Administrativo Fiscal Seccao Processos

Número:32654 Maria Rosalina Xavier Da Costa Reis
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Maia 4 Juizo 1 Seccao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Vila Nova Famalicao Sec.Servico Externo

Número:28996 Bernardino Dos Santos Fonseca
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral Injuncao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Vara 3 Civel Sec.Central

Número:32763 Joao Carlos Dos Santos Costa
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Civel(10)Juizo 3 Seccao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Familia Menores 3 Juizo 1 Seccao

Número:27816 Lurdes Da Conceicao Alves Fernandes
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Ponta Delgada 1 Juizo 1 Seccao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Instrucao Criminal 2 Juizo 1 Seccao

Número:31371 Jose Manuel Eusebio
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lamego 2 Juizo 1 Seccao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Vila Nova Foz Coa 1 Juizo 1 Seccao

Número:29953 Maria Ausinda Pires Simoes Duarte
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Oeiras 1 Juizo Comp.Esp.Crim. 1sec
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Almada 2 Juizo Comp.Esp.Criminal 1sec

Número:32498 Rosa De Oliveira Lobo
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Vara 8 Civel Sec.Central
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Direito em Destacamento
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao Sec.Central
Obs: cessa destacamento

Número:23522 Maria Helena De Jesus Martins
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Tr.Maritimo
N.ord: 386/02 Antig: 13 anos 7 meses 9 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Tr.Maritimo 1 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:24074 Rui Jorge Pitrez De Carvalho
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Santa Maria Da Feira
N.ord: 422/02 Antig: 13 anos 2 meses 11 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Secret.Geral Varas Civeis/Juizos Civeis
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:25244 Maria Odilia Do Couto Ferreira
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Vara 2 Civel
N.ord: 489/02 Antig: 12 anos 5 meses 0 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Execucao 2 Juizo
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:24318 Fernando Manuel Gomes Ferreira Dias
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Braga
N.ord: 763/02 Antig: 9 anos 0 meses 0 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Braga Administrativo Fiscal Sec.Central
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:26097 Ana Maria Soares Canedo Da Cruz
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Vara 4 Civel
N.ord: 798/02 Antig: 9 anos 0 meses 0 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:23356 Manuel Francisco Preto
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Braganca
N.ord: 942/02 Antig: 8 anos 5 meses 23 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Braganca 1 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:28431 Maria De Fatima Almeida
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Instrucao Criminal
N.ord: 986/02 Antig: 8 anos 3 meses 26 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Instrucao Criminal 3 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:22728 Maria Fernanda Soares De Albergaria Azevedo
Barbosa

Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Vila Nova Gaia
N.ord: 1156/02 Antig: 7 anos 1 meses 10 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Vila Nova Gaia Juizo 3 Criminal 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:27366 Maria Primavera Goncalves Bento
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Viana Do Castelo
N.ord: 1277/02 Antig: 6 anos 3 meses 24 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Guimaraes Sec.Central
Obs: C/declaração vacatura lugar
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Número:33451 Virgilio Ribeiro Gregorio
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Vara 8 Civel
N.ord: 1417/02 Antig: 5 anos 3 meses 29 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Maia 4 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:34620 Jose Francisco Fernandes Balagoes
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Vara(16)Civel
N.ord: 1515/02 Antig: 4 anos 12 meses 0 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Vara(16)Civel 2 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:31441 Francisco Jose De Moura Coutinho Costa E Sousa
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tondela
N.ord: 1521/02 Antig: 4 anos 11 meses 4 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Albergaria-A-Velha 1 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:34745 Eugenia Maria Arede Figueiredo
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Albergaria-A-Velha
N.ord: 1585/02 Antig: 4 anos 3 meses 24 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Agueda 1 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:34153 Irene Amorim Morgado Pires
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Guimaraes
N.ord: 1593/02 Antig: 4 anos 3 meses 24 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Santo Tirso 1 Juizo Comp.Esp.Civel 1sec
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:38289 David Emanuel Faria Alfaia Pimentel Da Costa
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Vila Franca Do Campo
N.ord: 1719/02 Antig: 3 anos 8 meses 2 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Vila Franca Do Campo 1 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:42393 Maria De Fatima Da Silva Varela
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Seixal
N.ord: 2337/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Seixal 3 Juizo Comp.Esp.Civel 1sec
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:17199 Herculano De Almeida Alves
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Oeiras
N.ord: 355/02 Antig: 13 anos 9 meses 18 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Execucao 3 Juizo
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:21276 Maria Teresa Santos
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Criminal
N.ord: 427/02 Antig: 13 anos 1 meses 19 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Instrucao Criminal Sec.1 Afecta Instrucao Criminal

Militar
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:28405 Maria Do Rosario Godinho Horta
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Administrativo Fiscal 2 Juizo
N.ord: 1125/02 Antig: 7 anos 2 meses 17 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel 1 Juizo 1 Seccao(Liquid.)
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:27390 Anabela Maria De Castro Abrantes
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Vila Real
N.ord: 1280/02 Antig: 6 anos 3 meses 24 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Macedo De Cavaleiros 1 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:32846 Lidia Maria Ventura Nunes
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Barreiro
N.ord: 1424/02 Antig: 5 anos 3 meses 29 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Seixal Sec.1 Afecta Tr.Familia Menores
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:30650 Clara Maria Pereira Dos Santos Rodrigues
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Vara 2 Civel
N.ord: 1458/02 Antig: 5 anos 3 meses 12 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Civel 1 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:23625 Maria Violante Parreira Goncalves De Araujo Melo
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Peq.Inst.Criminal Sec.Central como Escrivao
Direito em Nom.Interina(Art.43)
N.ord: 1497/02 Antig: 5 anos 1 meses 28 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral Injuncao
Obs: cessa interinidade

Número:37983 Antonio Manuel Proenca Salgueiro
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Ponta Delgada
N.ord: 1536/02 Antig: 4 anos 8 meses 15 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Ponta Delgada Sec.Central
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:33199 Artur Jorge Martins Goncalves Marques
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Agueda Sec.Central como Escrivao Direito em
Nom.Interina(Art.43)
N.ord: 1653/02 Antig: 3 anos 11 meses 3 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Paredes Sec.Central
Obs: cessa interinidade

Número:36080 Elvira Augusta Dias Pacheco
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa 9 Vara Criminal
N.ord: 1858/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Seixal Sec.Central
Obs: C/declaração vacatura lugar
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Número:38075 Duarte Nuno Antunes Dos Santos
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)
N.ord: 2007/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(11)Juizo 1 Seccao(Liquid.)
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:37896 Jose Luis Silva
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Instrucao Criminal
N.ord: 2010/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Civel 5 Juizo 3 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:37949 Rui Manuel Gomes Leitao
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Civel 4 Juizo
N.ord: 2019/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Criminal 2 Juizo 3 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:34642 Carlos Armando Brasileiro
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Vara 4 Civel
N.ord: 2042/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Civel(10)Juizo 3 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:34140 Augusto Fernando Dos Santos Ferreira Do Carmo
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Administrativo Fiscal 2 Juizo
N.ord: 1250/02 Antig: 6 anos 6 meses 0 dias CL.serv: Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Civel 9 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:29958 Elsa Rodrigues Ferreira
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Sintra Vara 1 Mista 1 Seccao como Escrivao Direito

em Nom.Interina(Art.43)
N.ord: 1409/02 Antig: 5 anos 3 meses 29 dias CL.serv: Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Civel(10)Juizo 1 Seccao
Obs: cessa interinidade

Número:30875 Maria Madalena Magalhaes Jesus Correia Serra
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Beja
N.ord: 1456/02 Antig: 5 anos 3 meses 12 dias CL.serv: Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Beja Sec.Central
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:38171 Marta Maria Rodrigues Vargas Da Costa
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Vara 4 Civel
N.ord: 1729/02 Antig: 3 anos 3 meses 24 dias CL.serv: Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao 2 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:37852 Antonio Claudino Ventura
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa 2 Administrativo Fiscal(Loures)
N.ord: 1993/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom

Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Vara(15)Civel Sec.Central
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:46074 Paulo Alexandre Zeferino Dos Santos Silva
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Ponta Delgada
N.ord: 2237/02 Antig: 2 anos 4 meses 29 dias CL.serv: Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Ponta Delgada 1 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:38247 Manuel Jorge Pereira
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Baiao
N.ord: 2258/02 Antig: 2 anos 3 meses 25 dias CL.serv: Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Paredes 1 Juizo Comp.Esp.Crim. 1sec
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:37964 Jorge Antonio Da Silva Pereira Marques Branco
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Seixal 3 Juizo Comp.Esp.Civel 1sec como Escrivao

Direito em Nom.Interina(Art.43)
N.ord: 2296/02 Antig: 2 anos 3 meses 25 dias CL.serv: Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao 5 Seccao
Obs: cessa interinidade

Número:40629 Paulo Jorge Mourao Dos Santos
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Marco De Canaveses
N.ord: 2302/02 Antig: 2 anos 3 meses 25 dias CL.serv: Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lamego 2 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:41909 Manuel Rosa Da Rocha
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Vara(14)Civel
N.ord: 2515/02 Antig: 2 anos 3 meses 20 dias CL.serv: Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Execucao 1 Juizo
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:42342 Ruben Miguel Fernandes Rechau
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Amadora
N.ord: 2604/02 Antig: 2 anos 0 meses 4 dias CL.serv: Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Lisboa Execucao 2 Juizo
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:38008 Durval De Sousa Teixeira Lopes
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Vila Nova Gaia
N.ord: 2797/02 Antig: 0 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Marco De Canaveses 1 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:40467 Joaquim Manuel Silvares Barata Lopes
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Loures
N.ord: 2072/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: S/C
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Loures Vara 2 Mista 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:36062 Celia De Fatima Salgueiro Rodrigues Da Costa
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Elvas
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N.ord: 2154/02 Antig: 2 anos 11 meses 1 dias CL.serv: S/C
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Elvas 1 Juizo 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:42324 Helder Manuel De Jesus Henriques
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Vara 1 Civel
N.ord: 2618/02 Antig: 2 anos 0 meses 4 dias CL.serv: S/C
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Escrivao Direito
Tribunal: Sintra Vara 1 Mista 1 Seccao
Obs: C/declaração vacatura lugar

Número:23358 Manuel Joao Mimoso Valente
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Elvas como Escrivao Adjunto em Afectacao
N.ord: 316/02 Antig: 14 anos 0 meses 16 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Colocacao Oficiosa
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Elvas
Obs: artigo 51 n.o 3

Número:32860 Ana Maria Dos Santos Oliveira Martins
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Adjunto em Afectacao
N.ord: 2097/02 Antig: 3 anos 3 meses 11 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:34860 Artur Pereira Da Cunha Nunes
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Ponte De Lima M.Publico Un.Apoio como Escrivao

Adjunto em Afectacao
N.ord: 1881/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom
Provimento: Colocacao A Pedido
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Viana Castelo Trabalho
Obs: artigo 51 n.o 4

Número:24081 Maria Do Rosario Goncalves Fradique
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Adjunto em Afectacao
N.ord: 2210/02 Antig: 2 anos 10 meses 28 dias CL.serv: Bom
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:32656 Anabela Maria Branco Rocha
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Adjunto em Afectacao
N.ord: 2536/02 Antig: 2 anos 1 meses 5 dias CL.serv: Bom
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa 9 Vara Criminal
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:40832 Aida Maria Marques Neves
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Adjunto em Afectacao
N.ord: 2597/02 Antig: 2 anos 0 meses 4 dias CL.serv: Bom
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:43874 Elena Rosa Gomes
Categoria: Escrivao Adjunto

Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Adjunto em Afectacao
N.ord: 2608/02 Antig: 2 anos 0 meses 4 dias CL.serv: Bom
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Administrativo Fiscal 2 Juizo
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:41468 Joao Carlos De Abreu Manacas
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa 2 Administrativo Fiscal(Loures) como Escri-

vao Adjunto em Afectacao
N.ord: 2625/02 Antig: 2 anos 0 meses 4 dias CL.serv: Bom
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Civel(1 A 6)Juizos(Novos)
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:42382 Maria Julieta Mendes Cardoso Carmona Antunes
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Tr.Comercio como Escrivao Adjunto em

Afectacao
N.ord: 2684/02 Antig: 1 anos 7 meses 29 dias CL.serv: Bom
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:40587 Maria Madalena Lima Da Cunha
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)

como Escrivao Adjunto em Afectacao
N.ord: 2598/02 Antig: 2 anos 0 meses 4 dias CL.serv: S/C
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Viana Do Castelo
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:44677 Maria Dolores Perdigoto Ramos Lourenco
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Adjunto em Afectacao
N.ord: 2630/02 Antig: 2 anos 0 meses 4 dias CL.serv: S/C
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:42397 Maria Fernanda Pires Fernandes
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Oeiras como Escrivao Adjunto em Afectacao
N.ord: 2672/02 Antig: 1 anos 9 meses 0 dias CL.serv: S/C
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Barreiro
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:43938 Maria Da Conceicao Dos Santos Ala Jorge
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Oeiras como Escrivao Adjunto em Afectacao
N.ord: 2728/02 Antig: 0 anos 10 meses 14 dias CL.serv: S/C
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa 2 Administrativo Fiscal(Loures)
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:43735 Irene Maria Dos Santos Peres Pereira
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Oeiras como Escrivao Adjunto em Afectacao
N.ord: 2740/02 Antig: 0 anos 10 meses 14 dias CL.serv: S/C
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao
Obs: artigo 52 n.o 3
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Número:45908 Angela Maria Ferrao Abreu Pereira
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Oeiras como Escrivao Adjunto em Afectacao
N.ord: 2742/02 Antig: 0 anos 10 meses 14 dias CL.serv: S/C
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:47053 Jose Rodrigues Pereira
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Oeiras como Escrivao Adjunto em Afectacao
N.ord: 2743/02 Antig: 0 anos 10 meses 14 dias CL.serv: S/C
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Seixal
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:47833 Sandra Cristina Simoes Antunes Cardoso
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Oeiras como Escrivao Adjunto em Afectacao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral Peq.Inst.Civel(Liquid.)
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:48273 Gabriela Maria Fernandes De Lima Antunes
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Familia Menores M.Publico como Escrivao

Adjunto em Afectacao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Colocação após sit. supranumerário
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Almada Trabalho
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:20426 Maria Natividade Marques De Mendonca Bezugo
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Funchal Vara Mista
N.ord: 161/02 Antig: 16 anos 10 meses 4 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Funchal Familia Menores

Número:19400 Natalia Cristina Viana Rodrigues Pinto
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Oeiras 3 Juizo Comp.Esp.Crim. 1sec como Escrivao

Direito em Nom.Interina(Art.43)
N.ord: 166/02 Antig: 16 anos 9 meses 15 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Instrucao Criminal
Obs: cessa interinidade

Número:23803 Maria Fernanda Mateus
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Braga
Exerce Funções: Braga Administrativo Fiscal como Escrivao Adjunto

em Requisicao
N.ord: 337/02 Antig: 13 anos 12 meses 4 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Braga Administrativo Fiscal
Obs: cessa requisição

Número:25631 Maria Emilia Carreira Pereira Ruivo
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Leiria Administrativo Fiscal como Escrivao Adjunto

em Requisicao
N.ord: 450/02 Antig: 12 anos 10 meses 23 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Leiria Administrativo Fiscal
Obs: cessa requisição

Número:23559 Maria Da Conceicao Lopes Morais
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Administrativo Fiscal como Escrivao Adjunto

em Afectacao
N.ord: 609/02 Antig: 10 anos 7 meses 27 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral Injuncao

Número:28409 Joao Pereira
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Paredes
N.ord: 874/02 Antig: 9 anos 0 meses 0 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Braga

Número:31438 Maria Helena Martins Da Silva
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Braga
N.ord: 907/02 Antig: 8 anos 11 meses 12 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Braga Trabalho

Número:26465 Maria Odete Conde Rodrigues
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Adjunto em Afectacao
N.ord: 1194/02 Antig: 6 anos 11 meses 14 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Colocacao A Pedido
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao
Obs: artigo 51 n.o 4

Número:27684 Lucilia Pacheco Amaral Marcia Almeida
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Administrativo Fiscal como Escrivao Adjunto

em Afectacao
N.ord: 1249/02 Antig: 6 anos 6 meses 19 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral Injuncao

Número:33461 Elisa Maria Reininho Pereira
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Vara 4 Civel
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Adjunto em Destacamento
N.ord: 1420/02 Antig: 5 anos 3 meses 29 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao
Obs: cessa destacamento

Número:24020 Maria Jose Rela Dos Santos Teixeira Diogo
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Vara 4 Civel
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Adjunto em Destacamento
N.ord: 2087/02 Antig: 3 anos 3 meses 19 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao
Obs: cessa destacamento

Número:34788 Maria Jose Simoes De Sousa Juliao
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Almada
N.ord: 1469/02 Antig: 5 anos 3 meses 12 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Civel 5 Juizo

Número:14080 Maria Natalia Gracinda Soares Madail
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)
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N.ord: 150/02 Antig: 17 anos 0 meses 20 dias CL.serv: Bom com
Distinção

Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Tr.Maritimo

Número:23047 Maria Lisete Mendes Correia Caratao
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)
N.ord: 273/02 Antig: 14 anos 5 meses 1 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Administrativo Fiscal 2 Juizo

Número:26545 Celeste Maria Carvalho Ferreira Freire
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto 3,4 Varas Criminais
N.ord: 1031/02 Antig: 7 anos 10 meses 24 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Loule
CL.serv: Bom com Distinção

Número:27686 Francisco Joao Coelho Dos Santos
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Ponta Do Sol
N.ord: 1097/02 Antig: 7 anos 3 meses 24 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Funchal Vara Mista

Número:34059 Maria Jose Lobo Alves Figueiredo
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Sintra Administrativo Fiscal Seccao Processos como

Escrivao Direito em Nom.Interina(Art.43)
N.ord: 1428/02 Antig: 5 anos 3 meses 29 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Amadora
Obs: cessa interinidade

Número:29980 Maria Filomena Ferreira Da Costa Quintas
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Vara(11)Civel
N.ord: 1446/02 Antig: 5 anos 3 meses 18 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Civel 3 Juizo

Número:26986 Jose Antonio Dias Da Silva Pereira
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Caldas Da Rainha
N.ord: 1551 /02 Antig: 4 anos 3 meses 24 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Caldas Da Rainha Trabalho

Número:25204 Patricia Fernanda Oliveira Argencio Seabra
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Criminal
N.ord: 1553 /02 Antig: 4 anos 3 meses 24 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Cascais

Número:34759 Maria Eugenia Sequeira Correia Gouveia De Matos
Gil

Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Santarem
N.ord: 1843/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Marco De Canaveses

Número:34967 Adelio Jorge Pinto Ferreira Da Silva
Categoria: Escrivao Adjunto

Tribunal: Guimaraes
N.ord: 1853/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Braga Administrativo Fiscal

Número:36027 Ana Maria Teixeira Barreto
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)
N.ord: 1961 /02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Instrucao Criminal

Número:30219 Fernanda Mendes Lomba
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Esposende
N.ord: 2118 /02 Antig: 3 anos 2 meses 12 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Barcelos

Número:34608 Romao Laureano Fernandes De Araujo
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Barcelos
N.ord: 2149/02 Antig: 2 anos 11 meses 1 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Braga

Número:40445 Filomena De Jesus Pecurto Bilro
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral Injuncao
N.ord: 2299/02 Antig: 2 anos 3 meses 25 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Instrucao Criminal

Número:42291 Alzira Maria Teixeira Ribeiro
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Povoa De Varzim
N.ord: 2500/02 Antig: 2 anos 3 meses 20 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Braga

Número:40600 Maria Do Rosario Dos Santos Paulo Duro
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Ponte De Sor
N.ord: 2523/02 Antig: 2 anos 3 meses 9 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Castelo Branco

Número:34757 Artur Jorge Pereira Gabriel
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Vara(12)Civel
Exerce Funções: Almeirim como Escrivao Adjunto em Destacamento
N.ord: 2661/02 Antig: 1 anos 9 meses 0 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Santarem
Obs: cessa destacamento

Número:42278 Jose Joao De Matos Marques
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Cartaxo
N.ord: 2802/02 Antig: 0 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Ponte De Sor

Número:27027 Dalila Almeida Da Silva
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)
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N.ord: 1491/02 Antig: 5 anos 2 meses 18 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao

Número:32771 Laurinda Clara Dos Santos
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Loule
N.ord: 1688/02 Antig: 3 anos 9 meses 25 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Povoa De Varzim

Número:25111 Regina Maria De Carvalho Carvalho
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Almada
N.ord: 1906/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Criminal

Número:29047 Helena Maria Mendes Seixas Almeida
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Vara 4 Civel
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Adjunto em Destacamento
N.ord: 1912/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao
Obs: cessa destacamento

Número:34683 Cristina Maria Damiao Torres Costa
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Maia
N.ord: 1982/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Vila Nova Gaia

Número:36132 Lucilia Teixeira Dias Gouveia
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)
N.ord: 1989/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral Do Servico Externo Da Comarca

Número:38215 Armando Antonio Meireles
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Familia Menores 2 Juizo
N.ord: 1992/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Braganca

Número:40751 Maria Joao Matos E Lemos Carneiro De Amaral
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Penafiel
N.ord: 2065/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao

Número:40715 Joao Miguel Costa Nabais
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto De Mos
N.ord: 2070/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tomar Trabalho

Número:36096 Gilberto Da Cruz Pires
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Felgueiras
N.ord: 2172/02 Antig: 2 anos 11 meses 1 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Guimaraes

Número:37966 Jose Carolino Ferreira Goncalves
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Civel 3 Juizo
N.ord: 2175/02 Antig: 2 anos 11 meses 1 dias CL.serv: Bom

Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Ponta Delgada Familia Menores

Número:44519 Maria Jose Marques Pita
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Vara 2 Civel
N.ord: 2209/02 Antig: 2 anos 11 meses 1 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Santarem

Número:37864 Lidia Maria Martins Carvalho Goncalves
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Vara(11)Civel
N.ord: 2289/02 Antig: 2 anos 3 meses 25 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Civel 6 Juizo

Número:40976 Elsa Maria Godinho Horta
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Santarem
N.ord: 2481/02 Antig: 2 anos 3 meses 20 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Vila Franca Xira

Número:40630 Paulo Sergio Silva Garces Osorio
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Pacos De Ferreira
N.ord: 2529/02 Antig: 2 anos 2 meses 10 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao

Número:29989 Maria Celeste Carreiro Pires Da Silva
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Penamacor
N.ord: 2690/02 Antig: 1 anos 3 meses 20 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Castelo Branco

Número:37756 Gabriel Dos Anjos Pires
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Vara 7 Civel
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Adjunto em Destacamento
N.ord: 2789/02 Antig: 0 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao
Obs: cessa destacamento

Número:46057 Nuno Filipe Amaral Machado
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Ponta Delgada Familia Menores
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao

Número:44777 Jose Carlos Dias De Carvalho
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Cartaxo
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Guimaraes

Número:26252 Conceicao Correia Vaz Paralta
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(1 A 6)Juizos(Liquid.)
N.ord: 1908/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Civel(10)Juizo

Número:34771 Fernanda Maria Esteves Goncalves Franco
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Loures
N.ord: 1947/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
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Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Loures Criminais Juizos/Peq.Instancia Criminal

Número:29902 Jose Manuel Pereira Da Fonseca Nobre
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Penacova
N.ord: 2061/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Oliveira Do Hospital

Número:34840 Isabel Maria Da Cruz Miguel
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Vara 3 Civel
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Adjunto em Destacamento
N.ord: 2121/02 Antig: 3 anos 2 meses 5 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao
Obs: cessa destacamento

Número:38028 Teresa Filomena Cruz Castanheira Rocha
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Almada como Assessor em Comissao Servico
N.ord: 2196/02 Antig: 2 anos 11 meses 1 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Criminal
Obs: cessa comissão

Número:28511 Maria Olinda Cardoso Pascoal
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Maia
N.ord: 2351/02 Antig: 2 anos 3 meses 20 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Esposende

Número:40378 Anabela Dinis Barata Drogas
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Civel(1 A 6)Juizos(Novos)
N.ord: 2649/02 Antig: 1 anos 11 meses 17 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Santarem

Número:50485 Joao Pedro Marques Carlos
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Angra Do Heroismo
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Civel 4 Juizo

Número:22703 Estrela Da Costa Reis
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Vara 6 Civel
Exerce Funções: Oliveira De Azemeis como Escrivao Adjunto em

Destacamento
N.ord: 2784/02 Antig: 0 anos 3 meses 21 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Santa Maria Da Feira
Obs: cessa destacamento

Número:38131 Cristina Maria Veloso Correia Lourenço Soares de
Brito

Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Vagos
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Figueira Da Foz

Número:46114 Teresa Manuela Correia De Paiva
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Adjunto em Requisicao
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto

Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao
Obs: cessa requisição

Número:40836 Carlos Manuel Da Silva Camoesas
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Loures
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Vagos

Número:47209 Vitor Rui Morete Rodrigues Franca
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Santo
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Guimaraes Trabalho

Número:34529 Maria Cristina Teixeira De Oliveira
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lourinha
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Vila Nova Gaia

Número:46098 Rui Miguel Da Fonseca Alves
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Loures Criminais Juizos/Peq.Instancia Criminal
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Maia

Número:44466 Maria Cristina Vidal Dias Ferreira Da Cruz
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Loures
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(1 A 6)Juizos(Liquid.)

Número:34847 Ana Da Ressurreicao Trigo Moreira
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Vara(17)Civel
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Penacova

Número:48597 Carla Marina Botelho Martins Malaca
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Civel 6 Juizo
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Vila Nova Gaia

Número:42398 Maria De Fatima Azevedo Ramires da Silva
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Civel(10)Juizo
Exerce Funções: Maia como Escrivao Adjunto em Destacamento
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Maia
Obs: cessa destacamento

Número:33247 Maria Arminda Medeiros
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Braganca
N.ord: 295/02 Antig: 14 anos 0 meses 18 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nom.Interina(Art.93,N.1)
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Vila Nova Gaia

Número:36167 Maria Da Conceicao De Barros Pinheiro
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Fafe
N.ord: 433/02 Antig: 11 anos 11 meses 25 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Felgueiras
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Número:34748 Maria De Fatima Ferreira De Figueiredo
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tondela
N.ord: 538/02 Antig: 10 anos 2 meses 12 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Tondela

Número:28324 Adelino Nunes Salvado
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Fundao M.Publico Un.Apoio
N.ord: 605/02 Antig: 8 anos 9 meses 18 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Penamacor

Número:46154 Pedro Jose Correia Pires
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Familia Menores 2 Juizo
Exerce Funções: Serv.Inspeccao/Conselho Oficiais Justica como Secre-

tario De Inspeccao em Comissao Servico
N.ord: 1319/02 Antig: 5 anos 4 meses 14 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Albergaria-A-Velha
Obs: mantém comissão — c/declaração vacatura lugar

Número:47198 Simao Carlos Venceslau Gradissimo
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Gaia
N.ord: 1513/02 Antig: 4 anos 8 meses 3 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Pacos De Ferreira

Número:46916 Antonio Jose Rodrigues Dos Santos Antunes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Direccao Geral Administracao Justica/Sede como

Escrivao Auxiliar em Comissao Servico
N.ord: 1719/02 Antig: 4 anos 7 meses 1 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Albergaria-A-Velha
Obs: mantém comissão — c/declaração vacatura lugara

Número:48371 Dilia Maria Silverio Miranda Canais
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Santarem
N.ord: 1988/02 Antig: 3 anos 10 meses 4 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Cartaxo

Número:51422 Nelson Jorge Pires Da Silva Matos
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa 7,8 Varas Criminais
N.ord: 2745/02 Antig: 2 anos 9 meses 3 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Criminal

Número:52749 Marco Alexandre Matos Figueiredo
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Direccao Geral Administracao Justica/Sede como

Tec.Just.Auxiliar em Comissao Servico
N.ord: 3024/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Beja
Obs: mantém comissão — c/declaração vacatura lugar

Número:36139 Manuel Fernando Vieira De Sousa
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Marco De Canaveses
N.ord: 373/02 Antig: 12 anos 5 meses 19 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Baiao

Número:42461 Denise Mourao Teixeira Queiros
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa 3 Juizo Criminal
N.ord: 832/02 Antig: 7 anos 6 meses 4 dias CL.serv: Bom com Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)

Número:40709 Isabel Maria Monteiro Marques
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Gaia Tr.Comercio
N.ord: 890/02 Antig: 7 anos 2 meses 28 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Albergaria-A-Velha

Número:42234 Maria Paula Magalhaes De Jesus Correia Reis
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Beja
N.ord: 893/02 Antig: 7 anos 2 meses 26 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Beja

Número:43765 Carla Maria Sousa Santana Ferreira
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Santarem
N.ord: 1170/02 Antig: 6 anos 3 meses 8 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Almeirim

Número:44649 Maria Dulce Do Sacramento Pinheiro Meireles
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Maia
N.ord: 1193/02 Antig: 5 anos 11 meses 22 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Loures
CL.serv: Bom com Distinção

Número:44528 Perpetua Maria Da Luz Salgado Bruges
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Torres Vedras
N.ord: 1235/02 Antig: 5 anos 8 meses 14 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lourinha

Número:46001 Jose Eduardo De Oliveira E Castro Corte-Real
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Vara 9 Civel
N.ord: 1272/02 Antig: 5 anos 4 meses 29 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Loures

Número:46059 Nuno Manuel Azevedo Martins Leite
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Almada
N.ord: 1283/02 Antig: 5 anos 4 meses 28 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Almada

Número:46164 Carlos Luis De Sousa
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Trabalho 5 Juizo
N.ord: 1297/02 Antig: 5 anos 4 meses 28 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)

Número:44678 Maria Emilia Pereira
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Penafiel
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N.ord: 1358/02 Antig: 5 anos 3 meses 29 dias CL.serv: Bom com
Distinção

Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao

Número:46083 Pedro Jorge Salgado
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Direccao Geral Administracao Justica/Sede como

Escrivao Auxiliar em Comissao Servico
N.ord: 1432/02 Antig: 5 anos 3 meses 12 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Alenquer
Obs: mantém comissão — c/declaração vacatura lugar

Número:46190 Vera Cristina Filipe Delgado
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)
N.ord: 1460/02 Antig: 5 anos 2 meses 24 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao

Número:37938 Jose Carlos Ferreira Lopes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom com Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Loures
Obs: Após licença longa duração

Número:47057 Leonel Almeida Mendes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa 7,8 Varas Criminais
N.ord: 1595/02 Antig: 4 anos 7 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)

Número:46856 Jose Antonio Baltazar Aurelio
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Civel 4 Juizo
N.ord: 1619/02 Antig: 4 anos 7 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)

Número:47228 Fernando Manuel Piedade Lopes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)
N.ord: 1680/02 Antig: 4 anos 7 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao

Número:46795 Isabel Maria Alves Nunes Rosado
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Vara(14)Civel
N.ord: 1705/02 Antig: 4 anos 7 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)

Número:47255 Rui Paulo Lopes Cid
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Direccao Geral Administracao Justica/Sede como

Escrivao Auxiliar em Comissao Servico
N.ord: 1706/02 Antig: 4 anos 7 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto De Mos
Obs: mantém comissão — c/declaração vacatura lugar

Número:47227 Fernando Jorge Mourao Braga
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Direccao Geral Administracao Justica/Sede como

Escrivao Auxiliar em Comissao Servico
N.ord: 1723/02 Antig: 4 anos 7 meses 1 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)
Obs: mantém comissão — c/declaração vacatura lugar

Número:47078 Magda Da Silva Ferreira Amorim Marques
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Vara(16)Civel
N.ord: 1779/02 Antig: 4 anos 5 meses 15 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao

Número:47835 Sonia Cristina Dos Santos Teixeira Da Nazareth
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Almada
N.ord: 1781/02 Antig: 4 anos 5 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Almada

Número:47801 Goncalo Miguel Rolo Dos Reis Angelo
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Vara 9 Civel
N.ord: 1807/02 Antig: 4 anos 4 meses 3 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)

Número:48024 Nelson Alexandre Tavares Dias Joaquim
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Amadora
N.ord: 1824/02 Antig: 4 anos 3 meses 26 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Oeiras

Número:48476 Maria Lucinda Luis Cunha Portelada De Pina
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 1916/02 Antig: 3 anos 11 meses 5 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao

Número:38690 Manuel Cristina Goncalves Guerreiro
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral Injuncao
N.ord: 1952/02 Antig: 3 anos 11 meses 3 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Loures

Número:48510 Rui Pedro Remedios Da Silva
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Santarem
N.ord: 1980/02 Antig: 3 anos 10 meses 4 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Cartaxo

Número:48382 Fernanda Teresa Da Rocha Campos
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Maia Trabalho M.Publico Un.Apoio
N.ord: 2036/02 Antig: 3 anos 10 meses 4 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Ponta Delgada
Obs: artigo 40 b)
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Número:48706 Luis Miguel Carreira Neto
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Arcos De Valdevez
N.ord: 2046/02 Antig: 3 anos 10 meses 4 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Caldas Da Rainha

Número:48521 Teresa Margarida Oliveira Rebelo
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Cadaval
N.ord: 2076/02 Antig: 3 anos 10 meses 4 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Alenquer

Número:46930 Amandio Ludovino Lima Barros
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Familia Menores 2 Juizo
N.ord: 2233/02 Antig: 3 anos 8 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Ponta Delgada
Obs: artigo 40 b)

Número:50535 Maria Do Ceu Rodrigues Simoes Ribeiro
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Vara(14)Civel
N.ord: 2338/02 Antig: 3 anos 4 meses 3 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Loures

Número:50773 Enio Baptista Neves
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Direccao Geral Administracao Justica/Sede como

Escrivao Auxiliar em Comissao Servico
N.ord: 2340/02 Antig: 3 anos 4 meses 3 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto De Mos
Obs: mantém comissão — c/declaração vacatura lugar

Número:49389 Jorge Manuel Morais Ferraz
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Angra Do Heroismo
N.ord: 2588/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Angra Do Heroismo
Obs: artigo 40 b)

Número:52132 Pedro Miguel Dos Santos Cavaleiro Silva
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Direccao Geral Administracao Justica/Sede como

Escrivao Auxiliar em Comissao Servico
N.ord: 3635/02 Antig: 2 anos 3 meses 7 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto De Mos
Obs: mantém comissão — c/declaração vacatura lugar

Número:53140 Joao Carlos Duarte Da Silva Elias
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Direccao Geral Administracao Justica/Sede como

Escrivao Auxiliar em Comissao Servico
N.ord: 3693/02 Antig: 2 anos 3 meses 5 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto De Mos
Obs: mantém comissão — c/declaração vacatura lugar

Número:45928 Carla Maria Leonor Bessa Carretas Patrao
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Torres Novas
N.ord: 1264/02 Antig: 5 anos 5 meses 0 dias CL.serv: Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto De Mos

Número:48448 Manuel Joaquim Marques Da Silva
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Ribeira Grande
N.ord: 1927/02 Antig: 3 anos 11 meses 5 dias CL.serv: Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Vila Franca Do Campo
Obs: artigo 40 b)

Número:49711 Eugenia Maria De Matos E Silva
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Ilhavo
Exerce Funções: Sao Roque Do Pico como Escrivao Auxiliar em

Destacamento
N.ord: 2316/02 Antig: 3 anos 5 meses 22 dias CL.serv: Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Ponta Do Sol
Obs: artigo 40 b) — cessa destacamento

Número:51459 Nuno Ricardo De Carvalho E Sa
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Cascais
N.ord: 2777/02 Antig: 2 anos 9 meses 3 dias CL.serv: Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Porto Santo
Obs: artigo 40 b)

Número:51818 Maria Helena Pereira Da Graca Migueis
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Gaia
N.ord: 2818/02 Antig: 2 anos 6 meses 23 dias CL.serv: Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Escrivao Adjunto
Tribunal: Angra Do Heroismo
Obs: artigo 40 b)

Número:52536 Sibila Alina Henriques De Paiva
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Auxiliar em Afectacao
N.ord: 2937/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: Bom
Provimento: Colocacao Oficiosa
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao
Obs: artigo 51 n.o 3

Número:36193 Maria Fernanda Milheiro Marques Clara
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Viseu
N.ord: 414/02 Antig: 12 anos 1 meses 20 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Satao

Número:43835 Maria Helena Martins Lopes Sobral
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tondela
N.ord: 1019/02 Antig: 6 anos 8 meses 4 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Viseu

Número:43812 Filipe Antonio Neves Soutelo
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Guimaraes Trabalho
N.ord: 1024/02 Antig: 6 anos 7 meses 29 dias CL.serv: Bom com

Distinção
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Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Braga Administrativo Fiscal

Número:44636 Felicidade Vilas De Sa Martins
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Famalicao
Exerce Funções: Braga Administrativo Fiscal como Escrivao Auxiliar

em Destacamento
N.ord: 1130/02 Antig: 6 anos 3 meses 24 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Braga Administrativo Fiscal
Obs: cessa destacamento

Número:44571 Jacinta Alves De Oliveira
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Viana Do Castelo
N.ord: 1447/02 Antig: 5 anos 3 meses 10 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Arcos De Valdevez

Número:46466 Carlos Alberto Sobral Fareleira
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Mangualde
N.ord: 1481/02 Antig: 5 anos 0 meses 21 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Viseu

Número:44611 Maria Da Conceicao Nascimento Goncalves Andrade
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Braga
N.ord: 1500/02 Antig: 4 anos 8 meses 15 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Braga Administrativo Fiscal

Número:47044 Jose Joaquim Nunes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Trabalho 4 Juizo
N.ord: 1599/02 Antig: 4 anos 7 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Relacao

Número:47805 Joao Pedro Ribeiro Cancela
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Estarreja
N.ord: 1949/02 Antig: 3 anos 11 meses 3 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Viseu Administrativo Fiscal

Número:48596 Catarina Isabel De Sousa Matos
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Aveiro
N.ord: 2001/02 Antig: 3 anos 10 meses 4 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Viseu Administrativo Fiscal

Número:48590 Aquilino Jose Rodrigues Martins
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Administrativo Fiscal 1 Juizo Liquidatario
N.ord: 2143/02 Antig: 3 anos 9 meses 29 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Relacao

Número:46885 Antonio Francisco Domingues Fontoura
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Barcelos
N.ord: 2232/02 Antig: 3 anos 8 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção

Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Braga Administrativo Fiscal

Número:49626 Ana Cristina Neves Lopes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Aveiro
N.ord: 2289/02 Antig: 3 anos 6 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Viseu Administrativo Fiscal

Número:50475 Joao Carlos Lopes Coelho
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Famalicao M.Publico
N.ord: 2629/02 Antig: 3 anos 3 meses 7 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transição
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Braga Administrativo Fiscal

Número:52930 Susana Marta Garcias
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Vara(16)Civel
Exerce Funções: Moita como Escrivao Auxiliar em Destacamento
N.ord: 3185/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Moita
Obs: cessa destacamento

Número:52967 Julia Da Silva Antunes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(1 A 6)Juizos(Liquid.)
N.ord: 3215/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao

Número:52974 Monica Margarida Barata Dos Reis
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)
N.ord: 3292/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao

Número:52178 Maria Da Graca Miranda Lima
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)
N.ord: 3304/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao

Número:28331 Rui Manuel Da Silva Teixeira
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Vagos
N.ord: 603/02 Antig: 8 anos 9 meses 28 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Aveiro

Número:42311 Filipa Alexandra Pinto Martins Da Silva Campos De
Carvalho

Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Caldas Da Rainha Trabalho M.Publico Un.Apoio
N.ord: 895/02 Antig: 7 anos 2 meses 25 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transição
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Barcelos

Número:43909 Palmira Maria Chora Dores Romaneiro
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Evora
N.ord: 1093/02 Antig: 6 anos 3 meses 28 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Beja
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Número:40300 Pedro Fernandes Marcos
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Faro
N.ord: 1427/02 Antig: 5 anos 3 meses 12 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Funchal

Número:50289 Margarida Isabel Wissmann Braga De Madureira
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Anadia
N.ord: 1490/02 Antig: 4 anos 11 meses 10 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Ilhavo

Número:47018 Joaquim Antonio Sa E Melo Marques Dos Santos
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Vara 1 Civel
Exerce Funções: Viseu Administrativo Fiscal como Escrivao Auxiliar

em Requisicao
N.ord: 1603/02 Antig: 4 anos 7 meses 2 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Viseu Administrativo Fiscal
Obs: cessa requisição

Número:46802 Jorge Bruno Fernandes Da Silva Barbosa
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Mafra
Exerce Funções: Moita como Escrivao Auxiliar em Destacamento
N.ord: 1605/02 Antig: 4 anos 7 meses 2 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Moita
Obs: cessa destacamento

Número:46933 Antonio Pedro Fernandes Da Silva Castro
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Secretaria Geral Do Servico Externo Da Comarca
N.ord: 1770/02 Antig: 4 anos 6 meses 3 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Valpacos

Número:47091 Maria Alice De Jesus Duarte Abreu Da Cruz
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Familia Menores 3 Juizo
Exerce Funções: Seixal como Escrivao Auxiliar em Destacamento
N.ord: 1788/02 Antig: 4 anos 4 meses 24 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa 7,8 Varas Criminais
Obs: cessa destacamento

Número:47150 Paulo Jaime Machado Pinheiro
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Oliveira De Azemeis M.Publico
N.ord: 1851/02 Antig: 4 anos 3 meses 24 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transição
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tondela

Número:48574 Susana Margarida Lopes Da Cruz
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Gaia
N.ord: 2067/02 Antig: 3 anos 10 meses 4 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Gaia Tr.Comercio

Número:48733 Sandra Paula Ribeiro Mira De Sousa
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Entroncamento
N.ord: 2168/02 Antig: 3 anos 9 meses 24 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tomar

Número:48692 Eva Maria Garcia De Almeida Santos
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Caldas Da Rainha

N.ord: 2242/02 Antig: 3 anos 7 meses 7 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Sintra Varas Mistas

Número:49339 Luis Manuel Dos Santos Faulho Rasoilo
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Vara 3 Civel
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao
Auxiliar em Destacamento
N.ord: 2278/02 Antig: 3 anos 6 meses 4 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao
Obs: cessa destacamento

Número:49327 Joao Jose Taveira Lage De Sa
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto 2 Juizo Criminal
N.ord: 2301/02 Antig: 3 anos 5 meses 29 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Chaves

Número:49313 Ana Cristina Coutinho Pinto De Sousa
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Funchal como Escrivao Auxiliar em Requisicao
N.ord: 2310/02 Antig: 3 anos 5 meses 22 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Funchal
Obs: cessa requisição

Número:50623 Sandra Cristina Machado Meira Dias
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa 5 Juizo Criminal
N.ord: 2373/02 Antig: 3 anos 4 meses 3 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa 2 Juizo Criminal

Número:50605 Pedro Manuel Serra De Brito
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Administrativo Fiscal
Exerce Funções: Tribunal Não Atribuido como Escrivao Auxiliar em
N.ord: 2490/02 Antig: 3 anos 4 meses 1 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa 2 Juizo Criminal

Número:50574 Marta Maria Castanheira Ferreira Sousa
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Cascais
N.ord: 2504/02 Antig: 3 anos 3 meses 28 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Sintra

Número:50633 Vitor Agostinho Custodio Pires
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto De Mos
N.ord: 2633/02 Antig: 3 anos 3 meses 7 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Leiria Trabalho

Número:51375 Cristina Maria Pereira De Matos
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Cascais
N.ord: 2757/02 Antig: 2 anos 9 meses 3 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Sintra Trabalho

Número:51376 Elisabeth Maria Mourato Esteves
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Alcobaca
Exerce Funções: Montemor-O-Novo como Escrivao Auxiliar em

Destacamento
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N.ord: 2781/02 Antig: 2 anos 9 meses 3 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Montemor-O-Novo

Número:51807 Vasco Emanuel Vicente Horta Dinis
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Amadora
N.ord: 2838/02 Antig: 2 anos 6 meses 19 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Torres Vedras

Número:52076 Fernando Jose Soares Cardoso Piedade
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Vara 9 Civel
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Auxiliar em Destacamento
N.ord: 3067/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao
Obs: cessa destacamento

Número:52937 Rui Manuel De Carvalho Rosa Correa
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa 2 Juizo Criminal
Exerce Funções: Departamento Central Investigacao Accao Penal

como Escrivao Auxiliar em Destacamento
N.ord: 3202/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa 3 Juizo Criminal
Obs: mantém destacamento

Número:51939 Gabriela Maria Rodrigues Simoes Pinto
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)
N.ord: 3301/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao

Número:52642 Maria Da Conceicao Dos Santos Lopes Osorio
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Setubal
N.ord: 3334/02 Antig: 2 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa 2 Juizo Criminal

Número:52567 Helena Marta De Almeida Carvalho
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Secretaria Geral Do Servico Externo Da Comarca
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Auxiliar em Destacamento
N.ord: 3480/02 Antig: 2 anos 3 meses 20 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao
Obs: cessa destacamento

Número:52507 Elisabete Maria Madeira Fernandes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Vara 9 Civel
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Auxiliar em Destacamento
N.ord: 3532/02 Antig: 2 anos 3 meses 20 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Execucao Juizos
Obs: cessa destacamento

Número:51967 Marciano Lourenco Felix
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Vara(17)Civel
N.ord: 3621/02 Antig: 2 anos 3 meses 14 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Agueda

Número:52055 Susana Paula Ferreira Lopes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto 3 Juizo Criminal

Exerce Funções: Sintra como Escrivao Auxiliar em Destacamento
N.ord: 3750/02 Antig: 2 anos 2 meses 16 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Sintra

Número:52382 Rui Miguel Goncalves Capela
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Cascais
N.ord: 3810/02 Antig: 2 anos 0 meses 4 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Angra Do Heroismo

Número:50516 Luis Miguel Maximo De Abreu Nunes Gomes
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Central Administrativo Sul 1 Juizo Liquid.M.P.Un.Apoio
N.ord: 2720/02 Antig: 2 anos 10 meses 6 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transição
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Torres Vedras

Número:51434 Vitor Manuel Fernandes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Vara 3 Civel
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Auxiliar em Destacamento
N.ord: 2735/02 Antig: 2 anos 9 meses 3 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao
Obs: cessa destacamento

Número:52778 Sandra Marlene Da Silva Fernandes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Vara 5 Civel
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Auxiliar em Destacamento
N.ord: 2855/02 Antig: 2 anos 5 meses 18 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao
Obs: cessa destacamento

Número:52099 Carlos Miguel De Matos Grossinho
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(1 A 6)Juizos(Liquid.)
N.ord: 2862/02 Antig: 2 anos 5 meses 18 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Execucao Juizos

Número:51996 Eduardo Manuel Teixeira Madureira
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Vara 5 Civel
Exerce Funções: Porto Secretaria Geral De Execucao como Escrivao

Auxiliar em Destacamento
N.ord: 2975/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Secretaria Geral De Execucao
Obs: cessa destacamento

Número:52015 Ana Sofia Delgado Luis
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(1 A 6)Juizos(Liquid.)
N.ord: 3267/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral De Execucao

Número:45186 Elisabete Maria Duarte Ferreira
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa 2 Juizo Criminal
Exerce Funções: Loures Vara 2 Mista 1 Seccao como Escrivao Auxiliar

em Requisicao
N.ord: 3566/02 Antig: 2 anos 3 meses 20 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Loures
Obs: cessa requisição

Número:52073 Rui Manuel Beirao Dias
Categoria: Escrivao Auxiliar
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Tribunal: Moita
N.ord: 3588/02 Antig: 2 anos 3 meses 20 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Almada Trabalho

Número:53192 Maria Alice Dos Santos Lima
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Agueda
N.ord: 3806/02 Antig: 2 anos 0 meses 4 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Anadia

Número:51935 Lara Cristina Timoteo Antunes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Tr.Comercio
N.ord: 3860/02 Antig: 1 anos 10 meses 1 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Faro

Número:54063 Maria Da Natividade Pereira Leppert
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Vila Franca Do Campo
Exerce Funções: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap como Escrivao Auxi-

liar em Destacamento
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Estarreja
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 36
Obs: artigo 13 n.o 2 — mantém destacamento

Número:54106 Anabela Andrade Nascimento
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Velas
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Elvas
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 37
Obs: artigo 13 n. 2

Número:53898 Sandra Maria Ferreira De Moura
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Sintra
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Execucao Juizos
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 190
Obs: artigo 13 n. 2

Número:54320 Lilia Moreira Mendes Marouvo
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Sintra
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Santarem
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 213
Obs: artigo 13 n. 2

Número:53817 Carlos Alberto Sousa Ferraz
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Sintra Administrativo Fiscal
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Maia
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 223
Obs: artigo 13 n. 2

Número:53911 Maria Jose Simoes Pinto De Carvalho E Castro
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Sintra Administrativo Fiscal
Exerce Funções: Sintra Varas Mistas como Escrivao Auxiliar em

Destacamento
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar

Tribunal: Vila Nova Gaia
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 246
Obs: artigo 13 n. 2 - cessa destacamento

Número:53938 Maria Paula Camacho Porta Nova
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Sesimbra
Exerce Funções: Setubal como Escrivao Auxiliar em Destacamento
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Setubal
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 253
Obs: artigo 13 n. 2 — cessa destacamento

Número:53814 Carlos Manuel Matos Fazendeiro
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Santa Cruz
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Santarem
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 289
Obs: artigo 13 n. 2

Número:54186 Nuno Sergio Moreira Ribeiro E Silva
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Santa Cruz Das Flores
Exerce Funções: Vila Da Praia Da Vitoria como Escrivao Auxiliar

em Destacamento
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Marco De Canaveses
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 312
Obs: artigo 13 n. 2 — cessa destacamento

Número:54096 Leonor Do Carmo Ganhao Sardinha
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Sao Roque Do Pico
Exerce Funções: Loures como Escrivao Auxiliar em Destacamento
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Almeirim
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 322
Obs: artigo 13 n. 2 — cessa destacamento

Número:54114 Barbara Isabel Aniceto Teixeira
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Ponta Do Sol
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Espinho
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 347
Obs: artigo 13 n. 2

Número:54223 Rita De Jesus Araujo Lino
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Santa Cruz M.Publico
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transição
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Gaia
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 351
Obs: artigo 13 n. 2

Número:54034 Lilia Maria Da Costa Frias Pinto
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Ribeira Grande
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Tr.Comercio
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 379
Obs: artigo 13 n. 2

Número:54273 Maria Goretti Meireles Guedes Coimbra
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Ponta Delgada
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N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Gaia
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 407
Obs: artigo 13 n. 2

Número:54038 Maria Helena Goncalves Dias
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Ponta Delgada
Exerce Funções: Setubal como Escrivao Auxiliar em Destacamento
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Mafra
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 424
Obs: artigo 13 n. 2 — cessa destacamento

Número:53927 Hugo De Serpa Peixoto
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Oeiras
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(1 A 6)Juizos(Liquid.)
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 437
Obs: artigo 13 n. 2

Número:54076 Lina Maria Filipe Salgueiro
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Seixal
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Setubal
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 453
Obs: artigo 13 n. 2

Número:54811 Vanda Maria Calado Teixeira Monteiro
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Seixal
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Setubal
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 2 Graduação do Estágio: 58
Obs: artigo 13 n. 2

Número:54856 Maria Da Conceicao Da Silva De Almeida Mendes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Civel 2 Juizo
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Benavente
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 2 Graduação do Estágio: 206
Obs: artigo 13 n. 2

Número:19151 Lazaro Do Nascimento Falcao
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Braganca M.Publico como Tec.Just.Principal em

Afectacao
N.ord: 66/02 Antig: 10 anos 2 meses 6 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Colocacao A Pedido
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Braganca M.Publico 1 Seccao
Obs: artigo 52 n.o 3

Número:17266 Maria Alice Sanches Martinho Pequito
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap 8 Seccao
N.ord: 30/02 Antig: 12 anos 7 meses 21 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Criminal M.Publico 1 Seccao

Número:18149 Alberto Carlos Vieira Alves Loureiro
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Matosinhos M.Publico 2 Seccao
N.ord: 64/02 Antig: 10 anos 8 meses 2 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Porto Familia Menores M.Publico 1 Seccao

Número:19796 Maria Amelia Mourao
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap 2 Seccao
N.ord: 87/02 Antig: 8 anos 11 meses 1 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap 9 Seccao

Número:22113 Maria Helena Moutinho Ribeiro Pintalhao
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Porto Familia Menores M.Publico 1 Seccao
N.ord: 97/02 Antig: 6 anos 8 meses 25 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap 8 Seccao

Número:20659 Ana Maria Mesquita Alves Franco
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Povoa De Varzim M.Publico Sec.Central
N.ord: 123/02 Antig: 2 anos 11 meses 1 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Viana Do Castelo M.Publico 1 Seccao

Número:25293 Julio Fernando Vaz
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Lamego M.Publico 1 Seccao
N.ord: 126/02 Antig: 2 anos 3 meses 25 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Vila Real M.Publico 1 Seccao

Número:20496 Mario Henrique Teixeira Dias
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Amarante M.Publico 1 Seccao
Exerce Funções: Chaves M.Publico como Tec.Just.Principal em

Destacamento
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Chaves M.Publico 1 Seccao
Obs: cessa destacamento

Número:26236 Maria Rosa Feijao Da Silva
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Oeiras M.Publico 3 Seccao como Tec.Just.Principal

em Nom.Interina(Art.43)
N.ord: 106/02 Antig: 13 anos 7 meses 11 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Barreiro M.Publico 1 Seccao
Obs: cessa interinidade

Número:28984 Maria Celeste Rocha Dos Anjos Maia Ferreira
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 119/02 Antig: 13 anos 7 meses 11 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap Sec.Central
Obs: c/declaração vacatura lugar

Número:20388 Isabel Maria Afonso De Jesus
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Oeiras M.Publico
N.ord: 155/02 Antig: 13 anos 6 meses 20 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Oeiras M.Publico 3 Seccao
Obs: c/declaração vacatura lugar

Número:27745 Maria Manuela Lourenco
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Criminal M.Publico
N.ord: 158/02 Antig: 13 anos 6 meses 15 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap 8 Seccao
Obs: c/declaração vacatura lugar

Número:26515 Artur Manuel Ameixoeiro Rodrigues
Categoria: Tec.Just.Adjunto
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Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Coimbra M.Publico como Tec.Just.Adjunto em

Requisicao
N.ord: 207/02 Antig: 13 anos 2 meses 12 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Coimbra M.Publico 2 Seccao
Obs: cessa requisição

Número:23574 Jose Manuel Cristina Cabaceira
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Departamento Central Investigacao Accao Penal

como Tec.Just.Adjunto em Comissao Servico
N.ord: 253/02 Antig: 12 anos 5 meses 14 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap(13)Seccao
Obs: cessa com. serviço

Número:22668 Sebastiao Joaquim De Oliveira Monteiro
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Porto Relacao M.Publico
N.ord: 263/02 Antig: 12 anos 5 meses 14 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap 2 Seccao
Obs: c/declaração vacatura lugar

Número:24479 Maria Fernanda Teixeira Godinho Guimaraes
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Maia M.Publico 2 Seccao como Tec.Just.Principal

em Nom.Interina(Art.43)
N.ord: 269/02 Antig: 12 anos 5 meses 14 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Matosinhos M.Publico 2 Seccao
Obs: cessa interinidade

Número:20361 Maria Eugenia De Matos Lopes
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 319/02 Antig: 11 anos 0 meses 13 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap 7 Seccao
Obs: c/declaração vacatura lugar

Número:32501 Antonio Sergio Castro Magalhaes
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Barcelos M.Publico
N.ord: 361/02 Antig: 9 anos 5 meses 25 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Povoa De Varzim M.Publico Sec.Central
Obs: c/declaração vacatura lugar

Número:32827 Jose Carlos Magalhaes Filipe
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap
N.ord: 414/02 Antig: 9 anos 0 meses 0 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Maia M.Publico 2 Seccao
Obs: c/declaração vacatura lugar

Número:37986 Carminda Maria Calado Giroto Ferreira
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Setubal M.Publico
Exerce Funções: Montijo M.Publico como Tec.Just.Adjunto em

Destacamento
N.ord: 654/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Tec.Just.Principal
Tribunal: Montijo M.Publico 1 Seccao
Obs: cessa destacamento — c/declaração vacatura lugar

Número:37925 Maria Artemisa Peixoto Justino
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Vila Nova Gaia M.Publico
N.ord: 743/02 Antig: 2 anos 0 meses 4 dias CL.serv: S/C
Provimento: Nomeação Interina
Categoria: Tec.Just.Principal

Tribunal: Lamego M.Publico 1 Seccao
Obs: c/declaração vacatura lugar

Número:23172 Maria Filomena Rodrigues Alves
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap como

Tec.Just.Adjunto em Afectacao
N.ord: 329/02 Antig: 10 anos 7 meses 24 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Colocacao Oficiosa
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
Obs: artigo 51 n.o 3

Número:34707 Margarida Serrano Elias Moreira Dias
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Santiago Do Cacem M.Publico 1 Seccao como

Tec.Just.Principal em Nom.Interina(Art.43)
N.ord: 447/02 Antig: 8 anos 3 meses 26 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Colocacao Oficiosa
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Coimbra M.Publico
Obs: artigo 51 n.o 3 — Cessa Interinidade

Número:30796 Luis Manuel Coruche Nunes
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Setubal M.Publico como Tec.Just.Adjunto em

Afectacao
N.ord: 407/02 Antig: 9 anos 0 meses 0 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Colocacao A Pedido
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Setubal M.Publico
Obs: artigo 51 n.o 4

Número:25294 Maria Celia Perdigao Pires Melao
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Ferreira Do Alentejo M.Publico Un.Apoio
N.ord: 172/02 Antig: 13 anos 5 meses 12 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Beja M.Publico

Número:26183 Maria Helena Montez Ribeiro Dos Santos Oliveira
Mendes

Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Torres Novas M.Publico Un.Apoio
Exerce Funções: Golega M.Publico Un.Apoio como Tec.Just.Adjunto

em Destacamento
N.ord: 174/02 Antig: 13 anos 5 meses 10 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Golega M.Publico Un.Apoio

Número:32500 Paulo Alexandre Alves Luis
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Covilha M.Publico
Exerce Funções: Covilha Trabalho M.Publico Un.Apoio como

Tec.Just.Adjunto em Destacamento
N.ord: 331/02 Antig: 10 anos 7 meses 19 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Covilha Trabalho M.Publico Un.Apoio
Obs: cessa destacamento

Número:33948 Maria Da Gloria Goncalves Mourao Simoes
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Santarem M.Publico
Exerce Funções: Torres Novas M.Publico Un.Apoio como

Tec.Just.Adjunto em Destacamento
N.ord: 418/02 Antig: 9 anos 0 meses 0 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Torres Novas M.Publico Un.Apoio

Número:34930 Maria Amelia De Sousa Ribas
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Melgaco M.Publico Un.Apoio
N.ord: 530/02 Antig: 4 anos 8 meses 15 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Paredes De Coura M.Publico Un.Apoio
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Número:32756 Joao Carlos De Carvalho Santos Torres
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 557/02 Antig: 3 anos 11 meses 3 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Trabalho M.Publico

Número:36238 Natercia Oscar Simoes Fragoso
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 559/02 Antig: 3 anos 11 meses 3 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Viseu Administrativo Fiscal M.P.Un.Apoio

Número:42374 Luis Dos Santos Canes
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Loule M.Publico
N.ord: 676/02 Antig: 2 anos 11 meses 6 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Covilha M.Publico

Número:40757 Maria Natalia De Araujo Pereira
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap
N.ord: S/N Antig: CL.serv: Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Barcelos M.Publico

Número:36189 Maria De Fatima Valentim Martins Fernandes
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 630/02 Antig: 3 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Criminal M.Publico

Número:34976 Elisa Maria Ribeiro Da Silva
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Maia M.Publico
N.ord: 751/02 Antig: 1 anos 7 meses 14 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lousada M.Publico Un.Apoio

Número:34831 Lazaro Joao Matos
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Vinhais M.Publico Un.Apoio
Exerce Funções: Braganca Trabalho M.Publico Un.Apoio como

Tec.Just.Adjunto em Destacamento
N.ord: 792/02 Antig: 0 anos 3 meses 21 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Braganca Trabalho M.Publico Un.Apoio
Obs: cessa destacamento

Número:40546 Maria Emilia Da Costa Vieira
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Guimaraes Relacao M.Publico Un.Apoio
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Braga M.Publico

Número:46056 Nino Miguel Fernandes Raleiras
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Almada M.Publico
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Oeiras M.Publico

Número:40722 Jose Deolindo Carvalho De Sousa
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Loures M.Publico
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C

Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Maia M.Publico

Número:30264 Maria Luisa Matias De Sequeira Rego
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Braga Administrativo Fiscal como Tec.Just.Adjunto

em Requisicao
N.ord: 444 /02 Antig: 8 anos 4 meses 4 dias CL.serv: Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Braga Administrativo Fiscal M.P.Un.Apoio
Obs: cessa requisição

Número:25404 Maria Do Rosario Pereira Moura Borges
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Chaves
N.ord: 135/02 Antig: 19 anos 7 meses 1 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Boticas M.Publico Un.Apoio

Número:27419 Fernando Abilio De Sousa Botelho
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Vila Real
N.ord: 228/02 Antig: 15 anos 7 meses 26 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Peso Da Regua M.Publico Un.Apoio

Número:30108 Maria Manuela Campos Esteves Silvestre Pimenta
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Braga Familia Menores
N.ord: 274/02 Antig: 14 anos 5 meses 1 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Braga Familia Menores M.Publico Un.Apoio

Número:34592 Maria De Fatima Gomes Correia Alexandre
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Vinhais
N.ord: 421/02 Antig: 12 anos 0 meses 21 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Vinhais M.Publico Un.Apoio

Número:34724 Maria Angelina Dias Fernandes
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap
N.ord: 469/02 Antig: 11 anos 2 meses 19 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap

Número:36107 Joao Manuel Marques Marinho
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap como Escri-

vao Auxiliar em Comissao Servico
N.ord: 477/02 Antig: 11 anos 1 meses 25 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap
Obs: cessa comissão serviço

Número:36191 Maria Fernanda Fernandes Martins Afonso
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Cerveira
N.ord: 577/02 Antig: 9 anos 1 meses 4 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Melgaco M.Publico Un.Apoio

Número:40647 Sandra Maria Ferraz Magalhaes
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Gaia M.Publico
N.ord: 627/02 Antig: 8 anos 8 meses 1 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Vila Nova Gaia M.Publico
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Número:40817 Constanca Ferreira Rios
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap
N.ord: 660/02 Antig: 8 anos 8 meses 1 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap

Número:40492 Judite Maria Dos Santos Ferreira E Teixeira
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap
N.ord: 668/02 Antig: 8 anos 8 meses 1 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap

Número:40870 Jose Fernando Da Silva Monteiro
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Matosinhos M.Publico
N.ord: 708/02 Antig: 8 anos 7 meses 24 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap

Número:40835 Ana Fernanda Nogueira Da Silva
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap
N.ord: 739/02 Antig: 8 anos 6 meses 29 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap

Número:40869 Jacinta De Fatima Queiroga Dos Santos
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap
N.ord: 746/02 Antig: 8 anos 6 meses 28 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap

Número:40508 Luis Filipe De Jesus Apolinario
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Braga M.Publico
N.ord: 751/02 Antig: 8 anos 6 meses 28 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap

Número:50408 Carla Alexandra Esteves Gomes
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Faro M.Publico
N.ord: 2469/02 Antig: 3 anos 4 meses 2 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Loule M.Publico

Número:42448 Ana Mafalda De Pinho Alves Gomes
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 859/02 Antig: 7 anos 3 meses 7 dias CL.serv: Bom com Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap

Número:37969 Lara Maria Da Silva Brito Dos Santos Vassalo E Silva
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 902/02 Antig: 7 anos 2 meses 23 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap

Número:43880 Maria Do Carmo Carvalheira Maricato
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 974/02 Antig: 6 anos 8 meses 15 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap

Número:46023 Luis Miguel Cruz Antas
Categoria: Tec.Just.Auxiliar

Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 1256/02 Antig: 5 anos 5 meses 0 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap

Número:46136 Fernando Rui De Castro Lopes
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 1274/02 Antig: 5 anos 4 meses 29 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap

Número:46135 Elsa Patricia Dinis Cabral Costa
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Administrativo Fiscal 1 Juizo Liquidatario
N.ord: 1423/02 Antig: 5 anos 3 meses 12 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Santarem M.Publico

Número:45967 Helio Cabral Cardoso
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 1448/02 Antig: 5 anos 3 meses 10 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap

Número:46942 Carlos Alberto Nobre Gandarez
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Direccao Geral Administracao Justica/Sede como

Tec.Just.Auxiliar em Comissao Servico
N.ord: 1538/02 Antig: 4 anos 7 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Almada Administrativo Fiscal M.P.Un.Apoio
Obs: mantém comissão — c/declaração vactura lugar

Número:47246 Maria Joao Afonso Amaro Antunes
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Varas Criminais M.Publico
Exerce Funções: Almada Administrativo Fiscal como Tec.Just.Auxiliar

em Destacamento
N.ord: 1658/02 Antig: 4 anos 7 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Almada Administrativo Fiscal M.P.Un.Apoio
Obs: cessa destacamento

Número:47075 Luisa Maria Carvalho Pocas Mateus
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 1669/02 Antig: 4 anos 7 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap

Número:46909 Ana Paula Machado Goncalves
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 1704/02 Antig: 4 anos 7 meses 2 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap

Número:47124 Miguel Da Conceicao Rodrigues
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 1855/02 Antig: 4 anos 3 meses 24 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
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Número:48486 Miguel Angelo Rodrigues Martins
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 1935/02 Antig: 3 anos 11 meses 5 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap

Número:48329 Anabela Cristina Eusebio Afonso
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Seixal
N.ord: 2134/02 Antig: 3 anos 10 meses 1 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Seixal M.Publico

Número:48268 Antonio Manuel Madeira Fragoso
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
N.ord: 2204/02 Antig: 3 anos 9 meses 22 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap

Número:52003 Fernando Manuel Dos Santos Duarte De Almeida
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Tribunal Não Atribuido
Exerce Funções: Direccao Geral Administracao Justica/Sede como

Tec.Just.Auxiliar em Comissao Servico
N.ord: 3070/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Ferreira Do Alentejo M.Publico Un.Apoio
Obs: mantem comissão — c/declaração vacatura lugar

Número:52741 Nuno Alvaro Luis Ascenso
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Seixal
N.ord: 3591/02 Antig: 2 anos 3 meses 20 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Almada M.Publico

Número:40651 Silvina Maria Oliveira Costa E Silva Miranda
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Seixal
N.ord: 950/02 Antig: 6 anos 11 meses 7 dias CL.serv: Bom
Provimento: Nom.Interina(Art.93,N.1)
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Almada M.Publico

Número:44844 Maria De Fatima Lopes Goulart SantÁna
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Cascais M.Publico
N.ord: 1181/02 Antig: 6 anos 2 meses 16 dias CL.serv: Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Oeiras M.Publico

Número:38407 Maria Da Conceicao Branco Almeida Cordeiro
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Central Administrativo Sul 1 Juizo Liquidatario
Exerce Funções: Central Administrativo Sul como Escrivao Auxiliar

em Requisicao
N.ord: 1366/02 Antig: 5 anos 3 meses 29 dias CL.serv: Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Ferreira Do Alentejo M.Publico Un.Apoio
Obs: mantém requisição

Número:44794 Teresa Do Rosario Da Silva Cartaxo
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Peq.Inst.Criminal M.Publico
N.ord: 1498/02 Antig: 4 anos 8 meses 15 dias CL.serv: Bom
Provimento: Promoção
Categoria: Tec.Just.Adjunto
Tribunal: Loures M.Publico

Número:38233 Jose Carlos Dias Rebelo
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Ponta Do Sol M.Publico Un.Apoio
N.ord: 555/02 Antig: 9 anos 6 meses 9 dias CL.serv: Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap

Número:40417 Carlos Manuel Ferreira Da Silva Ramos
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Ovar M.Publico
N.ord: 748/02 Antig: 8 anos 6 meses 28 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Cascais M.Publico

Número:40553 Maria De Fatima Lopes Faria Da Silva
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Alcobaca M.Publico
N.ord: 822/02 Antig: 7 anos 10 meses 15 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap

Número:42282 Rui Manuel Gomes Ribeiro
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Seia M.Publico Un.Apoio
N.ord: 886/02 Antig: 7 anos 2 meses 29 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Oliveira Do Hospital M.Publico Un.Apoio

Número:46296 Rui Manuel Leite Faria Martins Dos Santos
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Porto Peq.Instancia Civel
N.ord: 1311/02 Antig: 5 anos 4 meses 24 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transição
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Porto Instr.Criminal/J.Crim.M.P./Diap

Número:44480 Cremilde De Jesus Godinho Saragoca Maia
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Espinho
N.ord: 1344/02 Antig: 5 anos 3 meses 29 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transição
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Santa Maria Da Feira M.Publico

Número:52654 Celia Maria Mendes Carrola Madeira
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Alcobaca
N.ord: 3101/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: Bom com

Distinção
Provimento: Transição
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Fundao M.Publico Un.Apoio

Número:43964 Maria Salome Pinto De Sousa
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Oliveira De Azemeis Trabalho M.Publico Un.Apoio
N.ord: 1161/02 Antig: 6 anos 3 meses 21 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Vagos M.Publico Un.Apoio

Número:50624 Sandra Isabel Ferreira Guerreiro
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Cascais
N.ord: 2423/02 Antig: 3 anos 4 meses 2 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transição
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap

Número:50488 Jorge Manuel Aldinhas Caneta
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Setubal M.Publico
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N.ord: 2530/02 Antig: 3 anos 3 meses 28 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap

Número:52112 Maria Isabel Rodrigues De Amaral Gomes
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Lisboa Peq.Instancia Civel(7 A 15)Juizos(Liquid.)
N.ord: 3213/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transição
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Execucao Juizos M.Publico Un.Apoio

Número:51905 Sandra Maria Da Costa Miranda Alves Marques
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Almada
N.ord: 3569/02 Antig: 2 anos 3 meses 20 dias CL.serv: Bom
Provimento: Transição
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Sesimbra M.Publico Un.Apoio

Número:52065 Isabel Cristina Mestre Figueira
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Setubal
N.ord: 2867/02 Antig: 2 anos 5 meses 18 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transição
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Setubal M.Publico

Número:52589 Anabela Mendes Ferreira
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Setubal
N.ord: 3063/02 Antig: 2 anos 3 meses 22 dias CL.serv: S/C
Provimento: Transição
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Setubal M.Publico

Número:53934 Angela Maria Dos Santos Franco
Categoria: Escrivao Auxiliar
Tribunal: Ponta Delgada
N.ord: S/N Antig: CL.serv: S/C
Provimento: Transição
Categoria: Tec.Just.Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instr.Criminal M.P./Diap
Ano Estágio: 2001 Num.Ano Estágio: 1 Graduação do Estágio: 425
Obs: artigo 13 n.o 2

Prazo para aceitação:

2 dias (quando a nomeação ocorra na mesma comarca ou comarca
limítrofe);

5 dias (quando a nomeação se efectue para as restantes comarcas,
com excepção das que impliquem deslocações das Regiões
Autónomas e ainda quando se trate de nomeação após licença
sem vencimento de longa duração/ilimitada);

15 dias (quando a nomeação implique deslocações das Regiões
Autónomas para o continente ou do continente para as Regiões
Autónomas ou mudança de Região Autónoma.

(Todas as nomeações estão isentas de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

3 de Abril de 2006. — O Subdirector-Geral, João Calado Cabrita.

Despacho (extracto) n.o 8580/2006 (2.a série). — Por despacho
de 23 de Março de 2006 do subdirector-geral da Administração da
Justiça, por delegação da directora-geral (Diário da República, 2.a série,
n.o 35, de 17 de Fevereiro de 2006):

Paula Cristina Veloso Cruz, escrivã auxiliar do 1.o ao 6.o Juízos de
Pequena Instância Cível de Lisboa, liquidatários — autorizada a
permuta para idêntico lugar da Secretaria-Geral de Injunção de
Lisboa.

Maria Alexandra Xavier Veloso Lucas, escrivã auxiliar da Secreta-
ria-Geral de Injunção de Lisboa — autorizada a permuta para idên-
tico lugar do 1.o ao 6.o Juízos de Pequena Instância Cível de Lisboa,
liquidatários.

(Aceitação: dois dias.)
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Março de 2006. — A Directora de Serviços, Helena Almeida.

Direcção-Geral dos Registos e do Notariado

Aviso n.o 4710/2006 (2.a série). — 1 — Nos termos do artigo 28.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por
deliberação do conselho directivo do Instituto Nacional de Medicina
Legal (INML) de 24 de Março de 2006, proferida ao abrigo da com-
petência atribuída pela alínea d) do n.o 1 do artigo 5.o dos Estatutos
do Instituto, aprovados pelo Decreto-Lei n.o 96/2001, de 26 de Março,
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 um lugar vago
na categoria de assistente administrativo, da carreira de assistente
administrativo, do quadro de pessoal do INML, aprovado pela Portaria
n.o 1214/2002, de 4 de Setembro.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchimento
desta vaga, caducando com o seu provimento.

3 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de
Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, 204/98, de 11 de Julho,
e 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, e Código do Procedimento Admi-
nistrativo.

4 — Conteúdo funcional — o referido no Decreto Regulamentar
n.o 20/85, de 1 de Abril, para a carreira de oficial administrativo/assis-
tente administrativo, isto é, executar a partir de orientações e ins-
truções todo o processamento administrativo de uma ou mais áreas
de actividade funcional de índole administrativa, nomeadamente pes-
soal, contabilidade, expediente, arquivo, economato e património, ela-
borando informações e redigindo ofícios, registando e classificando
expediente, organizando processos e ficheiros, efectuando cálculos
numéricos relativos a operações contabilísticas e financeiras, incluindo
o processamento de texto e a recolha e tratamento de informação
estatística com recurso à utilização das novas tecnologias.

5 — Local de trabalho — Gabinete Médico Legal do Funchal.
6 — Vencimento e outras regalias sociais — a remuneração é a cor-

respondente ao desenvolvimento indiciário para a categoria do lugar
a prover, fixada nos termos dos Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16
de Outubro, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, e legislação comple-
mentar, sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as gene-
ricamente vigentes para os funcionários da Administração Pública.

7 — Condições de candidatura — pode ser opositor a este concurso
o candidato que até ao termo do prazo para a apresentação das can-
didaturas reúna os requisitos gerais e especiais exigidos por lei, a
saber:

7.1 — Requisitos gerais (artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho):

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito

para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória;

7.2 — Requisitos especiais:

a) Ter vínculo à função pública, nas condições previstas nos n.os 1
e 3 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

b) Estar habilitado com o 11.o ano de escolaridade ou equi-
valente, de acordo com o disposto na alínea b) do n.o 1 do
artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.o 44/99, de 11 de
Junho.

7.2.1 — Ao presente concurso poderão candidatar-se os militares
no RC/RV que preencham os requisitos de candidatura para ingresso
na carreira de assistente administrativo conforme o disposto no Regu-
lamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos Regimes
de Contrato (RC) e de Voluntariado (RV), aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 320-A/2000, de 15 de Dezembro, na nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.o 118/2004, de 21 de Maio.

8 — Métodos de selecção:
8.1 — Os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos gerais;
b) Prova de conhecimentos específicos;
c) Entrevista profissional de selecção.

8.2 — Todos os métodos de selecção serão valorizados na escala
de 0 a 20 valores.
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8.3 — As provas de conhecimentos revestem a forma escrita, com
a duração de no máximo noventa minutos cada, e têm carácter eli-
minatório para os candidatos que obtenham classificação inferior a
9,5 valores em cada uma delas.

8.4 — O programa da prova de conhecimentos gerais é o constante
do programa II anexo ao despacho n.o 13 381/99, publicado no Diário
da República, 2.a série, de 14 de Julho de 1999, e visa avaliar, de
um modo global, os conhecimentos ao nível da escolaridade exigida
para o provimento do lugar posto a concurso, fazendo apelo quer
aos conhecimentos adquiridos no âmbito da escola, particularmente
nas áreas de língua portuguesa (morfologia e sintaxe) e de matemática,
quer aos conhecimentos resultantes da vivência do cidadão comum.

8.5 — A prova de conhecimentos específicos visa avaliar os conhe-
cimentos sobre matérias constantes do programa aprovado pelo des-
pacho conjunto n.o 1046/99, de 23 de Novembro, do Secretário de
Estado da Justiça e do director-geral da Administração Pública, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 283, de 6 de Dezembro
de 1999.

8.6 — A legislação necessária à preparação dos candidatos é apre-
sentada em anexo ao presente aviso.

8.7 — A entrevista profissional de selecção, sem carácter elimina-
tório, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva
e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

8.8 — Classificação final — a classificação final será expressa na
escala de 0 a 20 valores, resultando da média aritmética simples ou
ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção.

8.9 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam de actas de reunião do júri
do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

9 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas através de requerimento dirigido ao presidente do con-
selho directivo do INML, a entregar pessoalmente ou a enviar por
correio em sobrescrito registado com aviso de recepção para o Instituto
Nacional de Medicina Legal, Largo da Sé Nova, 3000-213 Coimbra
considerando-se apresentadas dentro do prazo desde que expedidas
até ao termo do prazo fixado no n.o 1 do presente aviso.

9.1 — O requerimento deverá ser redigido em papel A4 ou em
papel contínuo, devidamente datado, assinado e preenchido de acordo
com a seguinte minuta:

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho Directivo do Instituto Nacional
de Medicina Legal:

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: . . .

requer que V. Ex.a se digne admiti-lo(a) ao seguinte concurso:

Assistente administrativo do quadro único de pessoal do INML;
Local de trabalho: . . .
Aviso n.o ..., publicado no Diário da República, 2.a série, n.o . . .,

de . . . de . . . de 2006.

Mais declara, sob compromisso de honra, reunir os requisitos gerais
de provimento estabelecidos no n.o 2 do artigo 29.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho.

Pede deferimento.

. . . (data e assinatura conforme a do bilhete de identidade).

10 — Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados da seguinte documentação:

a) Declaração actual, passada pelo serviço a que se encontra
vinculado o candidato, da qual constem, de forma porme-
norizada e inequívoca, a existência e a natureza do vínculo
à função pública, a categoria que detém e a respectiva anti-
guidade na categoria, na carreira e na função pública;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias e ou
profissionais;

c) Curriculum vitae datado e assinado (um exemplar);

d) Fotocópia simples do bilhete de identidade;
e) Documentos comprovativos das acções de formação profis-

sional frequentadas;
f) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais,

referidos no n.o 7.1 do presente aviso;
g) Outros elementos que o candidato considere relevantes para

a apreciação do seu mérito ou que possam constituir motivo
de preferência legal.

10.1 — A apresentação dos documentos comprovativos da posse
dos requisitos gerais exigidos nas alíneas d), e) e f) do n.o 7.1 do
presente aviso é dispensada nesta fase desde que o requerente declare
no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra,
a sua situação em relação a cada um dos requisitos.

10.2 — Em caso de dúvida, o júri poderá exigir aos candidatos a
apresentação dos documentos comprovativos das suas declarações.

11 — A publicitação das listas de admissão e de classificação final
será feita de acordo com o preceituado nos artigos 34.o e 40.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, sendo a sua afixação efectuada
na Delegação de Coimbra do INML, bem como no Gabinete Médi-
co-Legal do Funchal.

12 — As falsas declarações serão puníveis nos termos da lei.
13 — Composição do júri — o júri do concurso terá a seguinte

composição:

Presidente — Licenciado José Manuel Gameiro Pereira, chefe
da Divisão de Recursos Humanos.

Vogais efectivos:

Licenciada Maria Fernanda da Silva Correia, técnica supe-
rior de 1.a classe.

Maria do Céu Pereira Carvalho Gonçalves Amaral, chefe
de secção.

Vogais suplentes:

Célia Antónia Ferreira Queirós, assistente administrativa.
Dulce Maria Bento Carvalho, assistente administrativa

especialista.

13.1 — O 1.o vogal efectivo substitui o presidente nas suas faltas
e impedimentos legais.

14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

27 de Março de 2006. — O Vice-Presidente, Bernardes Tralhão.

ANEXO

Programa

Prova de conhecimentos gerais

1 — Conhecimentos ao nível das habilitações para ingresso na res-
pectiva carreira, fazendo apelo aos conhecimentos adquiridos no
âmbito escolar, designadamente nas áreas de português e de mate-
mática, e aos resultantes da vivência do cidadão comum.

2 — Direitos e deveres da função pública e deontologia profissional:
2.1 — Regime de férias, faltas e licenças;
2.2 — Estatuto remuneratório dos funcionários e agentes da Admi-

nistração Pública;
2.3 — Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da Adminis-

tração Pública;
2.4 — Deontologia do serviço público.
3 — Atribuições e competências próprias do serviço para o qual

é aberto o concurso.

Prova de conhecimentos específicos

1 — Estrutura orgânica do Ministério da Justiça.
2 — Organização médico-legal.
3 — Regime jurídico da função pública:

a) Constituição, modificação e extinção da relação jurídica de
emprego na Administração Pública;

b) Regime de duração e horário de trabalho.

4 — Início de funções — posse e aceitação — conceito e forma-
lidades.
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5 — Noções de contabilidade pública — noções sobre receitas e des-
pesas públicas e suas classificações.

6 — Expediente e arquivo — circuito de correspondência.
7 — Património e economato.

Legislação

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 24/84,
de 16 de Janeiro.

Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com as alterações contidas
na Lei n.o 117/99, de 11 de Agosto, e nos Decretos-Leis
n.os 70-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001, de 11 de Maio.

Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro.
Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações

introduzidas pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho.
«Carta ética — Dez princípios éticos da Administração Pública».
Decreto-Lei n.o 146/2000, de 18 de Julho.
Decreto-Lei n.o 96/2001, de 26 de Março.
Lei n.o 45/2004, de 19 de Agosto.
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações intro-

duzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de Outubro, e 218/98,
de 17 de Julho.

Decreto-Lei n.o 259/98, de 18 de Agosto.
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
Lei n.o 8/90, de 20 de Fevereiro.
Decreto-Lei n.o 135/99, de 22 de Abril.
Decreto-Lei n.o 26/2002, de 14 de Fevereiro.
Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.

Despacho n.o 8581/2006 (2.a série). — Por despachos do direc-
tor-geral de 29 de Março de 2006:

Ana Sofia Ferreira de Barros Ribeiro, escriturária da Conservatória
do Registo Civil de Queluz — nomeada para idêntico lugar da
8.a Conservatória do Registo Civil de Lisboa (mantendo a mesma
situação remuneratória), ficando exonerada das anteriores funções
à data da aceitação do novo lugar.

Ana Teresa Crespo Coelho Correia de Castro, ex-escriturária superior
de 1.a Conservatória do Registo Predial de Cascais na situação
de licença sem vencimento de longa duração — nomeada para idên-
tico lugar da 8.a Conservatória do Registo Civil de Lisboa (2.o esca-
lão, índice 200).

José Manuel Macedo da Silva, escriturário da Conservatória do
Registo Civil de Setúbal — nomeado para idêntico lugar da
10.a Conservatória do Registo Civil de Lisboa (mantendo a mesma
situação remuneratória), ficando exonerado das anteriores funções
à data da aceitação do novo lugar.

Maria Teresa Dellié Lourenço, escriturária superior da 6.a Conser-
vatória do Registo Civil de Lisboa, nomeada para idêntico lugar
da 7.a Conservatória do Registo Civil de Lisboa (mantendo a mesma
situação remuneratória), ficando exonerada das anteriores funções
à data da aceitação do novo lugar.

(Não carecem de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Março de 2006. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Despacho n.o 8582/2006 (2.a série). — Por despachos do direc-
tor-geral de 27 de Março de 2006:

Ana Cristina Batista da Cruz, escriturária da Conservatória do Registo
Civil de Oeiras — nomeada para idêntico lugar da Conservatória
do Registo Civil de Cascais (mantendo a mesma situação remu-
neratória), ficando exonerada das anteriores funções à data da acei-
tação do novo lugar.

Ana Paula Oliveira Gonçalves Mogofores, escriturária superior da
Conservatória do Registo Predial de Alcobaça — nomeada para
idêntico lugar da Conservatória do Registo Predial de Ovar (man-
tendo a mesma situação remuneratória), ficando exonerada das
anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.

Artur Manuel Pacheco Pereira, escriturário da Conservatória do
Registo Predial de Elvas — nomeado para idêntico lugar da Con-
servatória dos Registos Civil e Predial de Castelo de Paiva (man-
tendo a mesma situação remuneratória), ficando exonerado das
anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.

Carlos José Vieira Coutinho, escriturário da Conservatória do Registo
Civil de Setúbal — nomeado para idêntico lugar da Conservatória
do Registo Civil de Sesimbra (mantendo a mesma situação remu-
neratória), ficando exonerado das anteriores funções à data da acei-
tação do novo lugar.

Carlos Miguel Vaz Mendes, escriturário da Conservatória dos Registos
Civil e Predial e Cartório Notarial de Boticas — nomeado para
idêntico lugar da Conservatória do Registo Predial de Chaves (man-

tendo a mesma situação remuneratória), ficando exonerado das
anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.

Celina de Jesus Lopes, escriturária da Conservatória dos Registos
Civil e Predial de Miranda do Douro — nomeada para idêntico
lugar da Conservatória dos Registos Civil e Predial de Mogadouro
(mantendo a mesma situação remuneratória), ficando exonerada
das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.

Edviges Salgueiro Rodrigues, escriturária da Conservatória dos Regis-
tos Civil e Predial e Cartório Notarial de Vila Velha de Ródão —
nomeada para idêntico lugar da Conservatória dos Registos Civil
e Predial e Cartório Notarial de Oleiros (mantendo a mesma situa-
ção remuneratória), ficando exonerada das anteriores funções à
data da aceitação do novo lugar.

Fernando Jorge da Silva Bernardo Ferreira, escriturário do 2.o Car-
tório Notarial de Vila Franca de Xira — nomeado para idêntico
lugar da 1.a Conservatória do Registo Predial de Vila Franca de
Xira (mantendo a mesma situação remuneratória), ficando exo-
nerado das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.

Fernando José Teixeira Crista, escriturário da Conservatória dos
Registos Civil e Predial de Campo Maior — nomeado para idêntico
lugar da Conservatória dos Registos Civil e Predial de Oliveira
do Hospital (mantendo a mesma situação remuneratória), ficando
exonerado das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.

Filomena de Jesus Teodósio e Sousa Paquete, escriturária da 1.a Con-
servatória do Registo Predial de Almada — nomeada para idêntico
lugar da Conservatória do Registo Predial do Montijo (mantendo
a mesma situação remuneratória), ficando exonerada das anteriores
funções à data da aceitação do novo lugar.

Isabel da Trindade Santos Pires, escriturária superior da Conservatória
do Registo Predial de Castelo Branco — nomeada para idêntico
lugar da 2.a Conservatória do Registo Predial de Setúbal (mantendo
a mesma situação remuneratória), ficando exonerada das anteriores
funções à data da aceitação do novo lugar.

José Manuel Marques Dias, escriturário da Conservatória do Registo
Civil de Águeda — nomeado para idêntico lugar da Conservatória
do Registo Civil de Torres Novas (mantendo a mesma situação
remuneratória), ficando exonerado das anteriores funções à data
da aceitação do novo lugar.

Lígia Maria Nobre Parreira de Brito, escriturária da Conservatória
dos Registos Civil e Predial e Cartório Notarial de Monforte —
nomeada para idêntico lugar da Conservatória dos Registos Civil
e Predial e Cartório Notarial de Sousel (mantendo a mesma situação
remuneratória), ficando exonerada das anteriores funções à data
da aceitação do novo lugar.

Luís Manuel Fatela Baptista, escriturário da Conservatória do Registo
Civil de Faro — nomeado para idêntico lugar da Conservatória do
Registo Civil de Oeiras (mantendo a mesma situação remunera-
tória), ficando exonerado das anteriores funções à data da aceitação
do novo lugar.

Luís Miguel Ruas Geada, escriturário da Conservatória do Registo
Comercial de Sintra — nomeado para idêntico lugar da 2.a Con-
servatória do Registo Predial de Lisboa (mantendo a mesma situa-
ção remuneratória), ficando exonerado das anteriores funções à
data da aceitação do novo lugar.

Manuel Martins Soares, escriturário da Conservatória do Registo Pre-
dial de Águeda — nomeado para idêntico lugar da Conservatória
do Registo Predial do Barreiro (mantendo a mesma situação remu-
neratória), ficando exonerado das anteriores funções à data da acei-
tação do novo lugar.

Maria da Conceição Abreu Grazina Veríssimo Alves, escriturária
superior da Conservatória dos Registos Civil e Predial da Golegã —
nomeada para idêntico lugar da Conservatória do Registo Predial
de Torres Novas (mantendo a mesma situação remuneratória),
ficando exonerada das anteriores funções à data da aceitação do
novo lugar.

Maria da Conceição Santos Mascarenhas Andrade Pereira, escritu-
rária da 7.a Conservatória do Registo Civil de Lisboa — nomeada
para idêntico lugar da Conservatória dos Registos Civil e Predial
de Vendas Novas (mantendo a mesma situação remuneratória),
ficando exonerada das anteriores funções à data da aceitação do
novo lugar.

Maria João Carvalho Neves Figueiredo Mendes, escriturária da Con-
servatória do Registo Nacional de Pessoas Colectivas de Lisboa —
nomeada para idêntico lugar da Conservatória dos Registos Civil
e Predial e Cartório Notarial de Góis (mantendo a mesma situação
remuneratória), ficando exonerada das anteriores funções à data
da aceitação do novo lugar.

Maria Judite Alves da Costa, escriturária da Conservatória dos Regis-
tos Centrais de Lisboa — nomeada para idêntico lugar da Con-
servatória do Registo Civil de Leiria (mantendo a mesma situação
remuneratória), ficando exonerada das anteriores funções à data
da aceitação do novo lugar.
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Maria Luísa Ferrão de Carvalho Milheiro, escriturária da 4.a Con-
servatória do Registo Civil de Lisboa — nomeada para idêntico
lugar da Conservatória dos Registos Civil e Predial de Salvaterra
de Magos (mantendo a mesma situação remuneratória), ficando
exonerada das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.

Maria Manuela Alves de Oliveira Gomes, escriturária da Conser-
vatória do Registo de Automóveis de Lisboa — nomeada para idên-
tico lugar da Conservatória do Registo Predial do Barreiro (man-
tendo a mesma situação remuneratória), ficando exonerada das
anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.

Nuno Miguel Godinho Fonseca, escriturário da Conservatória dos
Registos Centrais de Lisboa — nomeado para idêntico lugar da
Conservatória do Registo Predial do Barreiro (mantendo a mesma
situação remuneratória), ficando exonerado das anteriores funções
à data da aceitação do novo lugar.

Rosinda Sofia Gomes Frazão, escriturária da Conservatória dos Regis-
tos Centrais — nomeada para idêntico lugar da Conservatória do
Registo Civil de Leiria (mantendo a mesma situação remunera-
tória), ficando exonerada das anteriores funções à data da aceitação
do novo lugar.

Rutt Margarida Andrade Miranda Joaquim, escriturária da 1.a Con-
servatória do Registo Predial de Oeiras — nomeada para idêntico
lugar da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (mantendo
a mesma situação remuneratória), ficando exonerada das anteriores
funções à data da aceitação do novo lugar.

Sandra Cristina Mendes Abreu Pereira, escriturária da 11.a Conser-
vatória do Registo Civil de Lisboa — nomeada para idêntico lugar
da Conservatória do Registo Civil de Cascais (mantendo a mesma
situação remuneratória), ficando exonerada das anteriores funções
à data da aceitação do novo lugar.

Sandra Isabel Silva Tenreiro, escriturária da Conservatória do Registo
de Automóveis de Lisboa — nomeada para idêntico lugar da Con-
servatória do Registo Predial do Seixal (mantendo a mesma situação
remuneratória), ficando exonerada das anteriores funções à data
da aceitação do novo lugar.

(Não carecem de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Março de 2006. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Gabinete de Política Legislativa e Planeamento

Despacho (extracto) n.o 8583/2006 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 29 de Março de 2006:

Licenciado Pedro Jorge Gonçalves Pereira de Almeida
Cabral — renovada, por novo período de dois anos, ao abrigo do
disposto na alínea c) do n.o 2 e no n.o 4 do artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 89/2001, de 23 de Março, a sua comissão de serviço para exercício
das funções de consultor do Departamento de Política Legislativa
e Planeamento do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento
do Ministério da Justiça, com efeitos a partir de 1 de Abril de
2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Março de 2006. — A Directora, Rita Brasil de Brito.

Despacho (extracto) n.o 8584/2006 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 29 de Março de 2006:

Licenciado Daniel Borowczyk Martins — nomeado, ao abrigo do dis-
posto na alínea c) do n.o 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 89/2001,
de 23 de Março, consultor do Departamento de Política Legislativa
e Planeamento do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento
do Ministério da Justiça, com efeitos a partir de 17 de Abril de
2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Março de 2006. — A Directora, Rita Brasil de Brito.

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

Inspecção-Geral do Ambiente
e do Ordenamento do Território

Aviso n.o 4711/2006 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
no Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, publicam-se as adjudicações
efectuadas pela Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento
do Território durante o ano de 2005:

Contratos de empreitada celebrados

Procedimentos por negociação e ajustes directos — 2005

Designação da empreitada Adjudicatário Tipo de procedimento Prazo Valor (em euros)
sem IVA

Revisão e reparação do quadro eléctrico da sala
da secção de processo do 3.o piso.

Fraterna . . . . . . . . . . . . . Ajuste directo . . . . . . . . . Imediato . . . . . . . . . . . 295

Reparação da cobertura da mansarda de acesso
ao telhado, incluindo o alargamento de calei-
ras, levantamento e colocação de telhas dani-
ficadas, no 4.o piso.

Fraterna . . . . . . . . . . . . . Ajuste directo . . . . . . . . . Fim-de-semana . . . . . 2 940

Reparação de duas unidades de climatização na
sala do GEP e Unidade C no 4.o piso.

NIPOLÂNDIA . . . . . . . Ajuste directo . . . . . . . . . Imediato . . . . . . . . . . . 423,98

Substituição de lâmpadas no hall do 3.o piso e
alteração do quadro eléctrico e colocação de
interruptor no piso –1.

Fraterna . . . . . . . . . . . . . Ajuste directo . . . . . . . . . Imediato . . . . . . . . . . . 639

Manutenção, reparação e recuperação da insta-
lação eléctrica do 3.o piso e pintura de tectos
e paredes de uma sala no 4.o piso.

Fraterna . . . . . . . . . . . . . Ajuste directo . . . . . . . . . Imediato . . . . . . . . . . . 505,40

Colocação de botão com chave no exterior do
elevador, piso –1.

Otis Elevadores . . . . . . . Ajuste directo . . . . . . . . . Imediato . . . . . . . . . . . 133,39

Reparação de instalações sanitárias, substituição
de seis mecanismos de autoclismos, reparação
de estores existentes, fornecimento e coloca-
ção de termoclear opalino em clarabóia n.os 3.o
e 4.o pisos.

Fraterna . . . . . . . . . . . . . Ajuste directo . . . . . . . . . Imediato . . . . . . . . . . . 740

Trabalhos de manutenção, reparação (serralha-
ria) e pintura nos portões de entrada dos pisos
–1 e –2.

Fraterna . . . . . . . . . . . . . Ajuste directo . . . . . . . . . Imediato . . . . . . . . . . . 1 367

Reparação de duas unidades de climatização na
sala da Unidade A no 3.o piso e refeitório
no 4.o piso.

NIPOLÂNDIA . . . . . . . Ajuste directo . . . . . . . . . Imediato . . . . . . . . . . . 58,75

Fornecimento e montagem de divisórias na sala
exterior do piso –2, a fim de criar cinco gabi-
netes de trabalho e colocação de instalação
eléctrica.

Fraterna . . . . . . . . . . . . . Consulta prévia . . . . . . . Cinco dias . . . . . . . . . . 13 436,52
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Designação da empreitada Adjudicatário Tipo de procedimento Prazo Valor (em euros)
sem IVA

Alteração e reparação do elevador, para a exe-
cução dos trabalhos necessários à correcção
das deficiências detectadas de acordo com o
Decreto-Lei n.o 320/2002, de 28 de Dezembro.

Otis Elevadores . . . . . . . Ajuste directo . . . . . . . . . Oito dias . . . . . . . . . . . 11 712,27

Trabalhos de manutenção e reparação eléctrica,
substituição de lâmpadas, fornecimento e colo-
cação de canhões e de fechaduras em salas
do 3.o piso.

Fraterna . . . . . . . . . . . . . Ajuste directo . . . . . . . . . Dois dias . . . . . . . . . . . 1 891,95

Fornecimento e montagem de tectos falsos na
sala interior do piso –2.

Fraterna . . . . . . . . . . . . . Ajuste directo . . . . . . . . . Quatro dias . . . . . . . . . 14 329,19

Total . . . . . . . . . . . . . . . 48 472,45

22 de Março de 2006. — O Inspector-Geral, António João Sequeira Ribeiro.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Direcção Regional de Agricultura do Alentejo

Aviso n.o 4712/2006 (2.a série). — Concurso interno de acesso
misto para preenchimento de dois lugares de técnico profissional espe-
cialista principal da carreira técnico-profissional de agricultura e silvi-
cultura, do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura do
Alentejo, constante do mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de 28 de
Abril. — 1 — Nos termos do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, torna-se público que, por despacho do subdirector
regional de Agricultura do Alentejo de 8 de Fevereiro de 2006, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação no Diário da República, concurso interno de acesso misto
com vista ao preenchimento de dois lugares de técnico profissional
especialista principal da carreira de técnico profissional de agricultura
e silvicultura, do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agri-
cultura do Alentejo, constante do mapa I anexo à Portaria n.o 290/99,
de 28 de Abril, tendo sido fixadas as seguintes quotas:

Funcionários do quadro de pessoal da Direcção Regional da
Agricultura do Alentejo — um lugar;

Funcionários não pertencentes a este quadro — um lugar.

2 — Prazo de validade — o prazo de validade do concurso é de
três meses, nos termos do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho.

3 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro,
427/89, de 7 de Dezembro, e Código do Procedimento Administrativo.

4 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional do lugar a prover
encontra-se definido no mapa I, anexo à Portaria n.o 290/99, de 28
de Abril.

5 — Local de trabalho — área geográfica da Direcção Regional de
Agricultura do Alentejo.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão — os previstos no
artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e os estabelecidos
pela alínea b) do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro.

7 — Remuneração — a remuneração a auferir é a fixada pelos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18
Dezembro.

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao director regional de
Agricultura do Alentejo, devendo conter os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade, arquivo de identificação que o emitiu e telefone);

Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence, natu-
reza do vínculo e antiguidade na categoria;

Habilitações literárias;
Identificação do concurso a que se candidata mediante referência

ao aviso publicado no Diário da República;
Declaração, sob compromisso de honra, em como possui os requi-

sitos gerais de admissão a concurso, a que se refere o n.o 2
do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Certificado das habilitações literárias;
c) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato pertence,

devidamente actualizada e autenticada, da qual constem ine-
quivocamente a existência do vínculo à função pública e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

d) Documentos comprovativos das acções de formação profis-
sional frequentadas, com a indicação da entidade promotora,
datas de realização e duração de cada acção (em horas);

e) Curriculum vitae actualizado, datado e assinado.

9 — Nos termos do artigo 31.o, n.o 7, do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos de admissão exigíveis e constantes do presente aviso
determina a exclusão do concurso.

10 — É suficiente a instrução da candidatura com fotocópias simples
dos documentos a que se referem as alíneas a), b) e d) do n.o 8
do presente aviso, nos termos do disposto no artigo 32.o do Decreto-Lei
n.o 135/99, de 22 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 29/2000, de 13 de Março.

11 — 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.

12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puníveis
nos termos da lei.

13 — Os requerimentos poderão ser entregues directamente na
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, Quinta da Malagueira,
7002-553 Évora, ou enviados pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, até ao termo do prazo fixado no n.o 1.

14 — O método de selecção a utilizar é a avaliação curricular.
15 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais

dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.

16 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas e
ponderadas a habilitação académica de base, a experiência profissional
geral, a experiência profissional específica, a formação profissional
e a classificação de serviço.

17 — A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores
e resulta da classificação obtida na avaliação curricular, consideran-
do-se não aprovados os candidatos que nela obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.

18 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam da(s) acta(s) de reunião do júri do
concurso, sendo a(s) mesma(s) facultada(s) aos candidatos sempre
que solicitada(s).

19 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.o, 38.o e 40.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

20 — Constituição do júri — o júri, designado por despacho de 8
de Fevereiro de 2006 do subdirector regional de Agricultura do Alen-
tejo, de acordo com o artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho, é composto pelos seguintes membros:

Presidente — Constança Ramalho Ambrósio Franco Gomes, téc-
nica superior principal da carreira de engenheiro.

Vogais efectivos:

Joaquim José Caeiro Ramalho, técnico especialista da car-
reira de engenheiro técnico agrário.
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José Manuel Franco Gomes, técnico especialista da carreira
de engenheiro técnico agrário.

Vogais suplentes:

José Francisco Charrua Boazinha, técnico especialista da
carreira de engenheiro técnico agrário.

Dr. Rui Alberto Rosa Rosado, técnico especialista da car-
reira de engenheiro técnico agrário.

21 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.o vogal efectivo.

22 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto
n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 77, de 31 de Março, faz-se constar no presente aviso a seguinte
menção: «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e
na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sen-
tido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.»

28 de Março de 2006. — O Director Regional, Augusto José de
Sousa Gouveia.

Aviso n.o 4713/2006 (2.a série). — Concurso interno de acesso
misto para preenchimento de quatro lugares de técnico profissional espe-
cialista da carreira de técnico profissional de agricultura e silvicultura,
do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo,
constante do mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de 28 de Abril. — Nos
termos do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
torna-se público que, por despacho do director regional de Agricultura
do Alentejo de 8 de Fevereiro de 2006, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação no Diário da
República, concurso interno de acesso misto com vista ao preenchi-
mento de quatro lugares de técnico profissional especialista da carreira
de técnico profissional de agricultura e silvicultura, do quadro de
pessoal da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, constante
do mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de 28 de Abril, tendo sido
fixadas as seguintes quotas:

Funcionários do quadro de pessoal da Direcção Regional da
Agricultura do Alentejo — três lugares;

Funcionários não pertencentes a este quadro — um lugar.

1 — Prazo de validade — o prazo de validade do concurso é de
três meses nos termos do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho.

2 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro,
427/89, de 7 de Dezembro, e Código do Procedimento Administrativo.

3 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional dos lugares a pro-
ver encontra-se definido no mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de
28 de Abril.

4 — Local de trabalho — área geográfica da Direcção Regional de
Agricultura do Alentejo.

5 — Requisitos gerais e especiais de admissão — os previstos no
artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e os estabelecidos
pela alínea b) do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro.

6 — Remuneração — a remuneração a auferir é a fixada pelos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18
Dezembro.

7 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao director regional de
Agricultura do Alentejo, devendo conter os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal, telefone data de nascimento, número e data do bilhete
de identidade e arquivo de identificação que o emitiu);

Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence, natu-
reza do vínculo e antiguidade na categoria;

Habilitações literárias;
Identificação do concurso a que se candidata mediante referência

ao aviso publicado no Diário da República;
Declaração, sob compromisso de honra, em como possui os requi-

sitos gerais de admissão a concurso, a que se refere o n.o 2
do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Certificado das habilitações literárias;

c) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato pertence,
devidamente actualizada e autenticada, da qual constem ine-
quivocamente a existência do vínculo à função pública e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

d) Documentos comprovativos das acções de formação profis-
sional frequentadas, com a indicação da entidade promotora,
datas de realização e duração de cada acção (em horas);

e) Curriculum vitae actualizado, datado e assinado.

8 — Nos termos do artigo 31.o, n.o 7, do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos de admissão exigíveis e constantes do presente aviso
determina a exclusão do concurso.

9 — É suficiente a instrução da candidatura com fotocópias simples
dos documentos a que se referem as alíneas a), b) e d) do n.o 8
do presente aviso, nos termos do disposto no artigo 32.o do Decreto-Lei
n.o 135/99, de 22 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 29/2000, de 13 de Março.

10 — 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.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puníveis
nos termos da lei.

12 — Os requerimentos poderão ser entregues directamente na
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, Quinta da Malagueira,
7002-553 Évora, ou enviados pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, até ao termo do prazo fixado no n.o 1.

13 — O método de selecção a utilizar é a avaliação curricular.
14 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais

dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.

15 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas e
ponderadas a habilitação académica de base, a experiência profissional
geral, a experiência profissional específica e a formação profissional.

16 — A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores
e resulta da classificação obtida na avaliação curricular, consideran-
do-se não aprovados os candidatos que nela obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.

17 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam da(s) acta(s) de reunião do júri do
concurso, sendo a(s) mesma(s) facultada(s) aos candidatos sempre
que solicitada(s).

18 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.o, 38.o e 40.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

19 — Constituição do júri — o júri, designado por despacho de 8
de Fevereiro de 2006, do subdirector regional de Agricultura do Alen-
tejo, de acordo com o artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11
de Julho, é composto pelos seguintes membros:

Presidente — Constança Ramalho Ambrósio Franco Gomes, téc-
nica superior principal da carreira de engenheiro.

Vogais efectivos:

1.o Joaquim José Caeiro Ramalho, técnico especialista da
carreira de engenheiro técnico agrário.

2.o José Manuel Franco Gomes, técnico especialista da car-
reira de engenheiro técnico agrário.

Vogais suplentes:

1.o José Francisco Charrua Boazinha, técnico especialista
da carreira de engenheiro técnico agrário.

2.o Rui Alberto Rosa Rosado, técnico especialista da carreira
de engenheiro técnico agrário.

20 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.o vogal efectivo.

21 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto
n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a
série, n.o 77, de 31 de Março de 2000, faz-se constar no presente
aviso a seguinte menção: «Em cumprimento da alínea h) do artigo
9.o da Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública,
enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso
ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.»

28 de Março de 2006. — O Director Regional, Augusto José de
Sousa Gouveia.
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Aviso n.o 4714/2006 (2.a série). — Concurso interno de acesso
misto para preenchimento de três lugares de técnico profissional espe-
cialista da carreira técnico-profissional de pecuária do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, constante do mapa I
anexo à Portaria n.o 290/99, de 28 de Abril. — Nos termos do artigo 27.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que, por
despacho do director regional de Agricultura do Alentejo de 7 de
Fevereiro de 2006, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação no Diário da República, concurso
interno de acesso misto com vista ao preenchimento de três lugares
de técnico profissional especialista da carreira de técnico profissional
de pecuária, do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agri-
cultura do Alentejo, constante do mapa I anexo à Portaria n.o 290/99,
de 28 de Abril, tendo sido fixadas as seguintes quotas:

Funcionários do quadro de pessoal da Direcção Regional da
Agricultura do Alentejo — dois lugares;

Funcionários não pertencentes a este quadro — um lugar.

1 — Prazo de validade — o prazo de validade do concurso é de
três meses nos termos do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho.

2 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro,
427/89, de 7 de Dezembro, e Código do Procedimento Administrativo.

3 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional do lugar a prover
encontra-se definido no mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de 28
de Abril.

4 — Local de trabalho — área geográfica da Direcção Regional de
Agricultura do Alentejo.

5 — Requisitos gerais e especiais de admissão — os previstos no
artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e os estabelecidos
pela alínea b) do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro.

6 — Remuneração — a remuneração a auferir é a fixada pelos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18
Dezembro.

7 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao director regional de
Agricultura do Alentejo, devendo conter os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal, telefone, data de nascimento, número e data do bilhete
de identidade e arquivo de identificação que o emitiu);

Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence, natu-
reza do vínculo e antiguidade na categoria;

Habilitações literárias;
Identificação do concurso a que se candidata mediante referência

ao aviso publicado no Diário da República;
Declaração, sob compromisso de honra, em como possui os requi-

sitos gerais de admissão a concurso, a que se refere o n.o
2 do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Certificado das habilitações literárias;
c) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato pertence,

devidamente actualizada e autenticada, da qual constem ine-
quivocamente a existência do vínculo à função pública e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

d) Documentos comprovativos das acções de formação profis-
sional frequentadas, com a indicação da entidade promotora,
datas de realização e duração de cada acção (em horas);

e) Curriculum vitae actualizado, datado e assinado.

8 — Nos termos do artigo 31.o, n.o 7, do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos de admissão exigíveis e constantes do presente aviso
determina a exclusão do concurso.

9 — É suficiente a instrução da candidatura com fotocópias simples
dos documentos a que se referem as alíneas a), b) e d) do n.o 8
do presente aviso, nos termos do disposto no artigo 32.o do Decreto-Lei
n.o 135/99, de 22 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 29/2000, de 13 de Março.

10 — 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.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puníveis
nos termos da lei.

12 — Os requerimentos poderão ser entregues directamente na
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, Quinta da Malagueira,
7002-553 Évora, ou enviados pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, até ao termo do prazo fixado no n.o 1.

13 — O método de selecção a utilizar é a avaliação curricular.
14 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais

dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.

15 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas e
ponderadas a habilitação académica de base, a experiência profissional
geral, a experiência profissional específica e a formação profissional.

16 — A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores
e resulta da classificação obtida na avaliação curricular, consideran-
do-se não aprovados os candidatos que nela obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.

17 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam da(s) acta(s) de reunião do júri do
concurso, sendo a(s) mesma(s) facultada(s) aos candidatos sempre
que solicitada(s).

18 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.o, 38.o e 40.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

19 — Constituição do júri — o júri, designado por despacho de 8
de Fevereiro de 2006, do subdirector regional de Agricultura do Alen-
tejo, de acordo com o artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11
de Julho, é composto pelos seguintes membros:

Presidente — Maria Júlia Régio de Almeida Ramalho Gancho,
assessora principal da carreira de médico veterinário.

Vogais efectivos:

Luís António dos Santos Borges Ferreira, assessor principal
da carreira de médico veterinário.

Cristina Maria Capucho Mira Ferreira Soares de Sousa,
técnica superior de 1.a classe da carreira de médico
veterinário.

Vogais suplentes:

Emília Maria Ventura Carrilho, assessora da carreira de
médico veterinário.

Fernanda Lourenço Guerreiro Afonso, técnica superior de
1.a classe da carreira de médico veterinário.

20 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.o vogal efectivo.

21 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto
n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 77, de 31 de Março, faz-se constar no presente aviso a seguinte
menção: «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e
na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sen-
tido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.»

28 de Março de 2006. — O Director Regional, Augusto José de
Sousa Gouveia.

Aviso n.o 4715/2006 (2.a série). — Concurso interno de acesso
misto para preenchimento de dois lugares de técnico profissional principal
da carreira de técnico profissional de pecuária do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, constante do mapa I
anexo à Portaria n.o 290/99, de 28 de Abril. — Nos termos do artigo 27.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que, por
despacho do director regional de Agricultura do Alentejo de 7 de
Fevereiro de 2006, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação no Diário da República, concurso
interno de acesso misto com vista ao preenchimento de dois lugares
de técnico profissional principal da carreira de técnico profissional
de pecuária, do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agri-
cultura do Alentejo, constante do mapa I anexo à Portaria n.o 290/99,
de 28 de Abril, tendo sido fixadas as seguintes quotas:

Funcionários do quadro de pessoal da DRAAL — um lugar;
Funcionários não pertencentes a este quadro — um lugar.

1 — Prazo de validade — o prazo de validade do concurso é de
três meses, nos termos do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho.

2 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro,
e 427/89, de 7 de Dezembro, e Código do Procedimento Admi-
nistrativo.
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3 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional dos lugares a pro-
ver encontra-se definido no mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de
28 de Abril.

4 — Local de trabalho — área geográfica da Direcção Regional de
Agricultura do Alentejo.

5 — Requisitos gerais e especiais de admissão — os previstos no
artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e os estabelecidos
pela alínea c) do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro.

6 — Remuneração — a remuneração a auferir é a fixada pelos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18
Dezembro.

7 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao director regional de
Agricultura do Alentejo, devendo conter os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal, telefone, data de nascimento e número e data do bilhete
de identidade e arquivo de identificação que o emitiu);

Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence, natu-
reza do vínculo e antiguidade na categoria;

Habilitações literárias;
Identificação do concurso a que se candidata mediante referência

ao aviso publicado no Diário da República;
Declaração, sob compromisso de honra, em como possui os requi-

sitos gerais de admissão a concurso, a que se refere o n.o 2
do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Certificado das habilitações literárias;
c) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato pertence,

devidamente actualizada e autenticada, da qual constem ine-
quivocamente a existência do vínculo à função pública e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

d) Documentos comprovativos das acções de formação profis-
sional frequentadas, com a indicação da entidade promotora,
datas de realização e duração de cada acção (em horas);

e) Curriculum vitae actualizado, datado e assinado.

8 — Nos termos do artigo 31.o, n.o 7, do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos de admissão exigíveis e constantes do presente aviso
determina a exclusão do concurso.

9 — É suficiente a instrução da candidatura com fotocópias simples
dos documentos a que se referem as alíneas a), b) e d) do n.o 8
do presente aviso, nos termos do disposto no artigo 32.o do Decreto-Lei
n.o 135/99, de 22 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 29/2000, de 13 de Março.

10 — 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.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puníveis
nos termos da lei.

12 — Os requerimentos poderão ser entregues directamente na
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, Quinta da Malagueira,
7002-553 Évora, ou enviados pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, até ao termo do prazo fixado no n.o 1.

13 — O método de selecção a utilizar é a avaliação curricular.
14 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais

dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.

15 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas e
ponderadas a habilitação académica de base, a experiência profissional
geral, a experiência profissional específica e a formação profissional.

16 — A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores
e resulta da classificação obtida na avaliação curricular, consideran-
do-se não aprovados os candidatos que nela obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.

17 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam da(s) acta(s) de reunião do
júri do concurso, sendo a(s) mesma(s) facultada(s) aos candidatos
sempre que solicitada(s).

18 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.o, 38.o e 40.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

19 — Constituição do júri — o júri, designado por despacho de 8
de Fevereiro de 2006, do subdirector regional de Agricultura do Alen-
tejo, de acordo com o artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11
de Julho, é composto pelos seguintes membros:

Presidente — Maria Júlia Régio de Almeida Ramalho Gancho,
assessora principal da carreira de médico veterinário.

1.o vogal efectivo — Luís António dos Santos Borges Ferreira,
assessor principal da carreira de médico veterinário.

2.o vogal efectivo — Cristina Maria Capucho Mira Ferreira Soa-
res de Sousa, técnica superior de 1.a classe da carreira de
médico veterinário.

1.o vogal suplente — Emília Maria Ventura Carrilho, assessora
da carreira de médico veterinário.

2.o vogal suplente — Fernanda Lourenço Guerreiro Afonso, téc-
nica superior de 1.a classe da carreira de médico veterinário.

20 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.o vogal efectivo.

21 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto
n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 77, de 31 de Março de 2000, faz-se constar no presente aviso
a seguinte menção: «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da
Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-
dora, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.»

28 de Março de 2006. — O Director Regional, Augusto José de
Sousa Gouveia.

Aviso n.o 4716/2006 (2.a série). — Concurso interno de acesso
misto para preenchimento de dois lugares de técnico profissional de
1.a classe da carreira técnico-profissional de pecuária do quadro de pes-
soal da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, constante do
mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de 28 de Abril. — Nos termos
do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se
público que, por despacho do director regional de Agricultura do
Alentejo de 7 de Fevereiro de 2006, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data da publicação no Diário da República,
concurso interno de acesso misto com vista ao preenchimento de
dois lugares de técnico profissional de 1.a classe da carreira de técnico
profissional de pecuária, do quadro de pessoal da Direcção Regional
de Agricultura do Alentejo, constante do mapa I anexo à Portaria
n.o 290/99, de 28 de Abril, tendo sido fixadas as seguintes quotas:

Funcionários do quadro de pessoal da DRAAL — um lugar;
Funcionários não pertencentes a este quadro — um lugar.

1 — Prazo de validade — o prazo de validade do concurso é de
três meses, nos termos do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho.

2 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro,
e 427/89, de 7 de Dezembro, e Código do Procedimento Admi-
nistrativo.

3 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional dos lugares a pro-
ver encontra-se definido no mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de
28 de Abril.

4 — Local de trabalho — área geográfica da Direcção Regional de
Agricultura do Alentejo.

5 — Requisitos gerais e especiais de admissão — os previstos no
artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e os estabelecidos
pela alínea c) do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro.

6 — Remuneração — a remuneração a auferir é a fixada pelos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18 de
Dezembro.

7 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao director regional de
Agricultura do Alentejo, devendo conter os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal, telefone, data de nascimento e número e data do bilhete
de identidade e arquivo de identificação que o emitiu);

Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence, natu-
reza do vínculo e antiguidade na categoria;

Habilitações literárias;
Identificação do concurso a que se candidata mediante referência

ao aviso publicado no Diário da República;
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Declaração, sob compromisso de honra, em como possui os requi-
sitos gerais de admissão a concurso, a que se refere o n.o 2
do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Certificado das habilitações literárias;
c) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato pertence,

devidamente actualizada e autenticada, da qual constem ine-
quivocamente a existência do vínculo à função pública e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

d) Documentos comprovativos das acções de formação profis-
sional frequentadas, com a indicação da entidade promotora,
datas de realização e duração de cada acção (em horas);

e) Curriculum vitae actualizado, datado e assinado.

8 — Nos termos do artigo 31.o, n.o 7, do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos de admissão exigíveis e constantes do presente aviso
determina a exclusão do concurso.

9 — É suficiente a instrução da candidatura com fotocópias simples
dos documentos a que se referem as alíneas a), b) e d) do n.o 8
do presente aviso, nos termos do disposto no artigo 32.o do Decreto-Lei
n.o 135/99, de 22 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 29/2000, de 13 de Março.

10 — 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.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puníveis
nos termos da lei.

12 — Os requerimentos poderão ser entregues directamente na
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, Quinta da Malagueira,
7002-553 Évora, ou enviados pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, até ao termo do prazo fixado no n.o 1.

13 — O método de selecção a utilizar é a avaliação curricular.
14 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais

dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.

15 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas e
ponderadas a habilitação académica de base, a experiência profissional
geral, a experiência profissional específica e a formação profissional.

16 — A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores
e resulta da classificação obtida na avaliação curricular, consideran-
do-se não aprovados os candidatos que nela obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.

17 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam da(s) acta(s) de reunião do
júri do concurso, sendo a(s) mesma(s) facultada(s) aos candidatos
sempre que solicitada(s).

18 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.o, 38.o e 40.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

19 — Constituição do júri — o júri, designado por despacho de 8 de
Fevereiro de 2006, do subdirector regional de Agricultura do Alentejo,
de acordo com o artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho, é composto pelos seguintes membros:

Presidente — Maria Júlia Régio de Almeida Ramalho Gancho,
assessora principal da carreira de médico veterinário.

1.o vogal efectivo — Luís António dos Santos Borges Ferreira,
assessor principal da carreira de médico veterinário.

2.o vogal efectivo — Cristina Maria Capucho Mira Ferreira Soa-
res de Sousa, técnica superior de 1.a classe da carreira de
médico veterinário.

1.o vogal suplente — Emília Maria Ventura Carrilho, assessora
da carreira de médico veterinário.

2.o vogal suplente — Fernanda Lourenço Guerreiro Afonso, téc-
nico superior de 1.a classe da carreira de médico veterinário.

20 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.o vogal efectivo.

21 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto
n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 77, de 31 de Março de 2000, faz-se constar no presente aviso

a seguinte menção: «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da
Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-
dora, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.»

28 de Março de 2006. — O Director Regional, Augusto José de
Sousa Gouveia.

Aviso n.o 4717/2006 (2.a série). — Concurso interno de acesso
limitado para preenchimento de cinco lugares de assistente administrativo
principal da carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, constante do mapa I
anexo à Portaria n.o 290/99, de 28 de Abril. — 1 — Nos termos do
artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se público
que, por despacho do director regional de Agricultura do Alentejo
de 7 de Fevereiro de 2006, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da afixação do presente aviso na sede da Direc-
ção Regional da Agricultura do Alentejo, concurso interno de acesso
misto com vista ao preenchimento de cinco lugares de assistente admi-
nistrativo principal da carreira de assistente administrativo do quadro
de pessoal da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, constante
do mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de 28 de Abril, tendo sido
fixadas as seguintes quotas:

Funcionários do quadro de pessoal da DRAAL — quatro lugares;
Funcionários não pertencentes ao quadro de pessoal da

DRAAL — um lugar.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido por três meses.
3 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de

Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro,
e 427/89, de 7 de Dezembro, e Código do Procedimento Admi-
nistrativo.

4 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional dos lugares a pro-
ver encontra-se definido no mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de
28 de Abril.

5 — Local de trabalho — área geográfica da Direcção Regional de
Agricultura do Alentejo.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão — os previstos no
artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e os estabelecidos
pela alínea a) do n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro.

7 — Remuneração — a remuneração a auferir é a fixada pelos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18
Dezembro.

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao director regional de
Agricultura do Alentejo, devendo conter os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e arquivo de identificação que o emitiu e telefone);

Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence, natu-
reza do vínculo e antiguidade na categoria;

Habilitações literárias;
Identificação do concurso a que se candidata mediante referência

ao aviso publicado no Diário da República;
Declaração, sob compromisso de honra, em como possui os requi-

sitos gerais de admissão a concurso, a que se refere o n.o 2
do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Certificado das habilitações literárias;
c) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato pertence,

devidamente actualizada e autenticada, da qual constem ine-
quivocamente a existência do vínculo à função pública e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

d) Documentos comprovativos das acções de formação profis-
sional frequentadas, com a indicação da entidade promotora,
datas de realização e duração de cada acção (em horas);

e) Curriculum vitae actualizado, datado e assinado.

9 — Nos termos do artigo 31.o, n.o 7, do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos comprovativos
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dos requisitos de admissão exigíveis e constantes do presente aviso
determina a exclusão do concurso.

10 — É suficiente a instrução da candidatura com fotocópias simples
dos documentos a que se referem as alíneas a), b) e d) do n.o 8
do presente aviso, nos termos do disposto no artigo 32.o do Decreto-Lei
n.o 135/99, de 22 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 29/2000, de 13 de Março.

11 — 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.

12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puníveis
nos termos da lei.

13 — Os requerimentos poderão ser entregues directamente na
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, Quinta da Malagueira,
7002-553 Évora, ou enviados pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, até ao termo do prazo fixado no n.o 1.

14 — O método de selecção a utilizar é a avaliação curricular.
15 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais

dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.

16 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas e
ponderadas a habilitação académica de base, a experiência profissional
geral, a experiência profissional específica, a formação profissional
e a classificação de serviço.

17 — A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores
e resulta da classificação obtida na avaliação curricular, consideran-
do-se não aprovados os candidatos que nela obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.

18 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam da(s) acta(s) de reunião do júri do
concurso, sendo a(s) mesma(s) facultada(s) aos candidatos sempre
que solicitada(s).

19 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.o, 38.o e 40.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

20 — Constituição do júri — o júri, designado por despacho de 7 de
Fevereiro de 2006, do subdirector regional de Agricultura do Alentejo,
de acordo com o artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho, é composto pelos seguintes membros:

Presidente — Dr. João José de Brito Pancada, assessor principal
da carreira de técnico superior.

1.o vogal efectivo — Dr. Jorge Manuel Carvalho Calmeiro, téc-
nico superior principal da carreira de técnico superior de biblio-
teca e documentação.

2.o vogal efectivo — Esperança Teresa da Silva Martins Sousa
Dias, assistente administrativa especialista da carreira de assis-
tente administrativo.

1.o vogal suplente — Maria das Neves Bento Asper Banha, assis-
tente administrativa especialista da carreira de assistente
administrativo.

2.o vogal suplente — Maria Cristina Romão Carrilho Velez, assis-
tente administrativa especialista da carreira de assistente
administrativo.

21 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.o vogal efectivo.

22 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto
n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 77, de 31 de Março de 2000, faz-se constar no presente aviso
a seguinte menção: «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da
Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-
dora, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.»

28 de Março de 2006. — O Director Regional, Augusto José de
Sousa Gouveia.

Aviso n.o 4718/2006 (2.a série). — Concurso interno de acesso
limitado para preenchimento de dois lugares de operário principal da
carreira de operário altamente qualificado (mecânico) do quadro de
pessoal da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, constante do
mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de 28 de Abril. — 1 — Nos termos
do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se
público que, por despacho do director regional de Agricultura do
Alentejo de 7 de Fevereiro de 2006, se encontra aberto, pelo prazo

de 10 dias úteis a contar da data da afixação do presente aviso na
sede da Direcção Regional da Agricultura do Alentejo, concurso
interno de acesso misto com vista ao preenchimento de dois lugares
de operário principal da carreira de operário altamente qualificado
(mecânico) do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura
do Alentejo, constante do mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de
28 de Abril, tendo sido fixadas as seguintes quotas:

Funcionários do quadro de pessoal da DRAAL — um lugar;
Funcionários não pertencentes ao quadro de pessoal da

DRAAL — um lugar.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido por três meses.
3 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de

Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro,
e 427/89, de 7 de Dezembro, e Código do Procedimento Admi-
nistrativo.

4 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional dos lugares a pro-
ver encontra-se definido no mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de
28 de Abril.

5 — Local de trabalho — área geográfica da Direcção Regional de
Agricultura do Alentejo.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão — os previstos no
artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e os estabelecidos
pelo n.o 2 do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de
Dezembro.

7 — Remuneração — a remuneração a auferir é a fixada pelos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18
Dezembro.

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao director regional de
Agricultura do Alentejo, devendo conter os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e arquivo de identificação que o emitiu e telefone);

Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence, natu-
reza do vínculo e antiguidade na categoria;

Habilitações literárias;
Identificação do concurso a que se candidata mediante referência

ao aviso publicado no Diário da República;
Declaração, sob compromisso de honra, em como possui os requi-

sitos gerais de admissão a concurso, a que se refere o n.o 2
do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Certificado das habilitações literárias;
c) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato pertence,

devidamente actualizada e autenticada, da qual constem ine-
quivocamente a existência do vínculo à função pública e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

d) Documentos comprovativos das acções de formação profis-
sional frequentadas, com a indicação da entidade promotora,
datas de realização e duração de cada acção (em horas);

e) Curriculum vitae actualizado, datado e assinado.

9 — Nos termos do artigo 31.o, n.o 7, do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos de admissão exigíveis e constantes do presente aviso
determina a exclusão do concurso.

10 — É suficiente a instrução da candidatura com fotocópias simples
dos documentos a que se referem as alíneas a), b) e d) do n.o 8
do presente aviso, nos termos do disposto no artigo 32.o do Decreto-Lei
n.o 135/99, de 22 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 29/2000, de 13 de Março.

11 — 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.

12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puníveis
nos termos da lei.

13 — Os requerimentos poderão ser entregues directamente na
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, Quinta da Malagueira,
7002-553 Évora, ou enviados pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, até ao termo do prazo fixado no n.o 1.
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14 — O método de selecção a utilizar é a avaliação curricular.
15 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais

dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.

16 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas e
ponderadas a habilitação académica de base, a experiência profissional
geral, a experiência profissional específica, a formação profissional
e a classificação de serviço.

17 — A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores
e resulta da classificação obtida na avaliação curricular, consideran-
do-se não aprovados os candidatos que nela obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.

18 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam da(s) acta(s) de reunião do júri do
concurso, sendo a(s) mesma(s) facultada(s) aos candidatos sempre
que solicitada(s).

19 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.o, 38.o e 40.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

20 — Constituição do júri — o júri, designado por despacho de 7
de Fevereiro de 2006, do subdirector regional de Agricultura do Alen-
tejo, de acordo com o artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11
de Julho, é composto pelos seguintes membros:

Presidente — José Francisco Charrua Boazinha, técnico especia-
lista da carreira de engenheiro técnico agrário.

Vogais efectivos:

1.o António Manuel dos Santos Poeira, técnico profissional
especialista principal da carreira de técnico profissional
de biblioteca e documentação.

2.o António José Tereso Faustino, auxiliar técnico da car-
reira de auxiliar técnico.

Vogais suplentes:

1.o Adriano Francisco Pires Melão, assistente administrativo
especialista da carreira de assistente administrativo.

2.o Francisco José Quintas Fialho, assistente administrativo
principal da carreira de assistente administrativo.

21 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.o vogal efectivo.

22 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto
n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 77, de 31 de Março de 2000, faz-se constar no presente aviso
a seguinte menção: «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da
Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-
dora, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.»

28 de Março de 2006. — O Director Regional, Augusto José de
Sousa Gouveia.

Aviso n.o 4719/2006 (2.a série). — Concurso interno de acesso
limitado para preenchimento de sete lugares de técnico superior principal
da carreira de técnico superior, do quadro de pessoal da Direcção Regio-
nal de Agricultura do Alentejo, constante do mapa I anexo à Portaria
n.o 290/99, de 28 de Abril. — 1 — Nos termos do artigo 27.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que, por despacho
do director regional de Agricultura do Alentejo de 7 de Fevereiro
de 2006, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da afixação do presente aviso na sede da Direcção Regional
da Agricultura do Alentejo, concurso interno de acesso misto com
vista ao preenchimento de sete lugares de técnico superior principal
da carreira de técnico superior do quadro de pessoal da Direcção
Regional de Agricultura do Alentejo, constante do mapa I anexo à
Portaria n.o 290/99, de 28 de Abril, tendo sido fixadas as seguintes
quotas:

Funcionários do quadro de pessoal da DRAAL — seis lugares;
Funcionários não pertencentes ao quadro de pessoal da

DRAAL — um lugar.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido por três meses.
3 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de

Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro,

e 427/89, de 7 de Dezembro, e Código do Procedimento Admi-
nistrativo.

4 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional dos lugares a pro-
ver encontra-se definido no mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de
28 de Abril.

5 — Local de trabalho — área geográfica da Direcção Regional de
Agricultura do Alentejo.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão — os previstos no
artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e os estabelecidos
pela alínea c) do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro.

7 — Remuneração — a remuneração a auferir é a fixada pelos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18
Dezembro.

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao director regional de
Agricultura do Alentejo, devendo conter os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e arquivo de identificação que o emitiu e telefone);

Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence, natu-
reza do vínculo e antiguidade na categoria;

Habilitações literárias;
Identificação do concurso a que se candidata mediante referência

ao aviso publicado no Diário da República;
Declaração, sob compromisso de honra, em como possui os requi-

sitos gerais de admissão a concurso, a que se refere o n.o 2
do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Certificado das habilitações literárias;
c) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato pertence,

devidamente actualizada e autenticada, da qual constem ine-
quivocamente a existência do vínculo à função pública e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

d) Documentos comprovativos das acções de formação profis-
sional frequentadas, com a indicação da entidade promotora,
datas de realização e duração de cada acção (em horas);

e) Curriculum vitae actualizado, datado e assinado.

9 — Nos termos do artigo 31.o, n.o 7, do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos de admissão exigíveis e constantes do presente aviso
determina a exclusão do concurso.

10 — É suficiente a instrução da candidatura com fotocópias simples
dos documentos a que se referem as alíneas a), b) e d) do n.o 8
do presente aviso, nos termos do disposto no artigo 32.o do Decreto-Lei
n.o 135/99, de 22 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 29/2000, de 13 de Março.

11 — 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.

12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puníveis
nos termos da lei.

13 — Os requerimentos poderão ser entregues directamente na
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, Quinta da Malagueira,
7002-553 Évora, ou enviados pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, até ao termo do prazo fixado no n.o 1.

14 — O método de selecção a utilizar é a avaliação curricular.
15 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais

dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.

16 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas e
ponderadas a habilitação académica de base, a experiência profissional
geral, a experiência profissional específica, a formação profissional
e a classificação de serviço.

17 — A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores
e resulta da classificação obtida na avaliação curricular, consideran-
do-se não aprovados os candidatos que nela obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.

18 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam da(s) acta(s) de reunião do júri do



5692 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE N.o 75 — 17 de Abril de 2006

concurso, sendo a(s) mesma(s) facultada(s) aos candidatos sempre
que solicitada(s).

19 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.o, 38.o e 40.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

20 — Constituição do júri — o júri, designado por despacho de 7
de Fevereiro de 2006, do subdirector regional de Agricultura do Alen-
tejo, de acordo com o artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11
de Julho, é composto pelos seguintes membros:

Presidente — Dr. João José de Brito Pancada, assessor principal
da carreira de técnico superior.

1.o vogal efectivo — Dr.a Maria do Carmo Capoulas dos Santos,
especialista de informática de grau 2 da carreira de especialista
de informática.

2.o vogal efectivo — Dr. Jorge Manuel Carvalho Calmeiro, téc-
nico superior principal da carreira de técnico superior de biblio-
teca e documentação.

1.o vogal suplente — Dr.a Maria Palmira Rodrigues de Barahona,
técnica superior principal da carreira de técnico superior.

2.o vogal suplente — Dr. Henrique Pereira Raposo de Oliveira,
assessor da carreira de técnico superior.

21 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.o vogal efectivo.

22 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto
n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 77, de 31 de Março de 2000, faz-se constar no presente aviso
a seguinte menção: «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da
Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-
dora, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.»

28 de Março de 2006. — O Director Regional, Augusto José de
Sousa Gouveia.

Aviso n.o 4720/2006 (2.a série). — Concurso interno de acesso
limitado para preenchimento de sete lugares de técnico superior de 1.a
classe da carreira de técnico superior, do quadro de pessoal da Direcção
Regional de Agricultura do Alentejo, constante do mapa I anexo à Portaria
n.o 290/99, de 28 de Abril. — 1 — Nos termos do artigo 27.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que, por despacho
do director regional de Agricultura do Alentejo de 7 de Fevereiro
de 2006, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da afixação do presente aviso na sede da Direcção Regional
da Agricultura do Alentejo, concurso interno de acesso misto com
vista ao preenchimento de sete lugares de técnico superior de 1.a
classe da carreira de técnico superior, do quadro de pessoal da Direc-
ção Regional de Agricultura do Alentejo, constante do mapa I anexo
à Portaria n.o 290/99, de 28 de Abril, tendo sido fixadas as seguintes
quotas:

Funcionários do quadro de pessoal da Direcção Regional da
Agricultura do Alentejo — seis lugares;

Funcionários não pertencentes ao quadro de pessoal da Direcção
Regional da Agricultura do Alentejo — um lugar.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido por três meses.
3 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de

Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro,
427/89, de 7 de Dezembro, e Código do Procedimento Administrativo.

4 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional do lugar a prover
encontra-se definido no mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de 28
de Abril.

5 — Local de trabalho — área geográfica da Direcção Regional de
Agricultura do Alentejo.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão — os previstos no
artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e os estabelecidos
pela alínea c) do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro.

7 — Remuneração — a remuneração a auferir é a fixada pelos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18
Dezembro.

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao director regional de
Agricultura do Alentejo, devendo conter os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade, arquivo de identificação que o emitiu e telefone);

Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence, natu-
reza do vínculo e antiguidade na categoria;

Habilitações literárias;
Identificação do concurso a que se candidata mediante referência

ao aviso publicado no Diário da República;
Declaração, sob compromisso de honra, em como possui os requi-

sitos gerais de admissão a concurso, a que se refere o n.o 2
do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Certificado das habilitações literárias;
c) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato pertence,

devidamente actualizada e autenticada, da qual constem ine-
quivocamente a existência do vínculo à função pública e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

d) Documentos comprovativos das acções de formação profis-
sional frequentadas, com a indicação da entidade promotora,
datas de realização e duração de cada acção (em horas);

e) Curriculum vitae actualizado, datado e assinado.

9 — Nos termos do artigo 31.o, n.o 7, do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos de admissão exigíveis e constantes do presente aviso
determina a exclusão do concurso.

10 — É suficiente a instrução da candidatura com fotocópias simples
dos documentos a que se referem as alíneas a), b) e d) do n.o 8
do presente aviso, nos termos do disposto no artigo 32.o do Decreto-Lei
n.o 135/99, de 22 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 29/2000, de 13 de Março.

11 — 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.

12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puníveis
nos termos da lei.

13 — Os requerimentos poderão ser entregues directamente na
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, Quinta da Malagueira,
7002-553 Évora, ou enviados pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, até ao termo do prazo fixado no n.o 1.

14 — O método de selecção a utilizar é a avaliação curricular.
15 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais

dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.

16 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas e
ponderadas a habilitação académica de base, a experiência profissional
geral, a experiência profissional específica, a formação profissional
e a classificação de serviço.

17 — A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores
e resulta da classificação obtida na avaliação curricular, consideran-
do-se não aprovados os candidatos que nela obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.

18 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam da(s) acta(s) de reunião do júri do
concurso, sendo a(s) mesma(s) facultada(s) aos candidatos sempre
que solicitada(s).

19 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.o, 38.o e 40.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

20 — Constituição do júri — o júri, designado por despacho de 7 de
Fevereiro de 2006, do director regional de Agricultura do Alentejo,
de acordo com o artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho, é composto pelos seguintes membros:

Presidente — Dr.a Maria Helena Coelho Rebelo Marques Bravo
Cosinha, assessora principal da carreira de técnico superior.

Vogais efectivos:

Dr. Jorge Manuel Carvalho Calmeiro, técnico superior prin-
cipal da carreira de técnico superior de biblioteca e
documentação.

Dr. João Miguel Letras Mestre, técnico superior de 1.a classe
da carreira de técnico superior.
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Vogais suplentes:

Dr. António Manuel Coelho Freire, técnico superior de
1.a classe da carreira de técnico superior.

Dr. Tito Fernandes Espada, técnico superior de 1.a classe
da carreira de técnico superior.

21 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.o vogal efectivo.

22 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto
n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 77, de 31 de Março, faz-se constar no presente aviso a seguinte
menção: «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e
na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sen-
tido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.»

28 de Março de 2006. — O Director Regional, Augusto José de
Sousa Gouveia.

Aviso n.o 4721/2006 (2.a série). — Concurso interno de acesso
misto para preenchimento de cinco lugares de técnico superior de
1.a classe da carreira de engenheiro, do quadro de pessoal da Direcção
Regional de Agricultura do Alentejo, constante do mapa I anexo à Portaria
n.o 290/99, de 28 de Abril. — 1 — Nos termos do artigo 27.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que, por despacho
do subdirector regional de Agricultura do Alentejo de 8 de Fevereiro
de 2006, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação no Diário da República, concurso interno de
acesso misto com vista ao preenchimento de cinco lugares de técnico
superior de 1.a classe da carreira de engenheiro, do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, constante do mapa I
anexo à Portaria n.o 290/99, de 28 de Abril, tendo sido fixadas as
seguintes quotas:

Funcionários do quadro de pessoal da Direcção Regional da
Agricultura do Alentejo — quatro lugares;

Funcionários não pertencentes a este quadro — um lugar.

2 — Prazo de validade — o prazo de validade do concurso é de
três meses nos termos do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho.

3 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro,
427/89, de 7 de Dezembro, e Código do Procedimento Administrativo.

4 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional dos lugares a pro-
ver encontra-se definido no mapa I anexo à Portaria n.o 290/99, de
28 de Abril.

5 — Local de trabalho — área geográfica da Direcção Regional de
Agricultura do Alentejo.

6 — Requisitos gerais e especiais de admissão — os previstos no
artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e os estabelecidos
pela alínea c) do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro.

7 — Remuneração — a remuneração a auferir é a fixada pelos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18
Dezembro.

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao director regional de
Agricultura do Alentejo, devendo conter os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, residência, código
postal, telefone, data de nascimento, número e data do bilhete
de identidade e arquivo de identificação que o emitiu);

Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence, natu-
reza do vínculo e antiguidade na categoria;

Habilitações literárias;
Identificação do concurso a que se candidata mediante referência

ao aviso publicado no Diário da República;
Declaração, sob compromisso de honra, em como possui os requi-

sitos gerais de admissão a concurso, a que se refere o n.o 2
do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Certificado das habilitações literárias;

c) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato pertence,
devidamente actualizada e autenticada, da qual constem ine-
quivocamente a existência do vínculo à função pública e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

d) Documentos comprovativos das acções de formação profis-
sional frequentadas, com a indicação da entidade promotora,
datas de realização e duração de cada acção (em horas);

e) Curriculum vitae actualizado, datado e assinado.

9 — Nos termos do artigo 31.o, n.o 7, do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos de admissão exigíveis e constantes do presente aviso
determina a exclusão do concurso.

10 — É suficiente a instrução da candidatura com fotocópias simples
dos documentos a que se referem as alíneas a), b) e d) do n.o 8
do presente aviso, nos termos do disposto no artigo 32.o do Decreto-Lei
n.o 135/99, de 22 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 29/2000, de 13 de Março.

11 — 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.

12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puníveis
nos termos da lei.

13 — Os requerimentos poderão ser entregues directamente na
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, Quinta da Malagueira,
7002-553 Évora, ou enviados pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, até ao termo do prazo fixado no n.o 1.

14 — O método de selecção a utilizar é a avaliação curricular.
15 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais

dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.

16 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas e
ponderadas a habilitação académica de base, a experiência profissional
geral, a experiência profissional específica, a formação profissional
e a classificação de serviço.

17 — A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores
e resulta da classificação obtida na avaliação curricular, consideran-
do-se não aprovados os candidatos que nela obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.

18 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam da(s) acta(s) de reunião do júri do
concurso, sendo a(s) mesma(s) facultada(s) aos candidatos sempre
que solicitada(s).

19 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.o, 38.o e 40.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

20 — Constituição do júri — o júri, designado por despacho de 8
de Fevereiro de 2006, do subdirector regional de Agricultura do Alen-
tejo, de acordo com o artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11
de Julho, é composto pelos seguintes membros:

Presidente — Engenheira Constança Ramalho A. Franco Gomes,
técnica superior principal da carreira de técnico superior.

Vogais efectivos:

1.o Engenheira Maria Antonieta Santana Ramalho, técnica
superior principal da carreira de engenheiro.

2.o Engenheira Maria de Lourdes Silva Gomes de Matos
Eliseu, técnica superior principal da carreira de enge-
nheiro.

Vogais suplentes:

1.o Engenheira Dália Rosa Falcato, técnica superior prin-
cipal da carreira de engenheiro.

2.o Engenheiro Joaquim Jorge Pisco dos Santos Teigão, téc-
nico superior de 1.a classe da carreira de engenheiro.

21 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.o vogal efectivo.

22 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto
n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 77, de 31 de Março de 2000, faz-se constar no presente aviso
a seguinte menção: «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da
Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública,
enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso
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ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.»

28 de Março de 2006. — O Director Regional, Augusto José de
Sousa Gouveia.

Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral

Rectificação n.o 563/2006. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 62, de 28 de Março de 2006, a
p. 4592, o despacho n.o 6905/2006, referente às promoções, mediante
concurso, dos técnicos de 1.a classe da carreira de engenheiro técnico
agrário do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura
da Beira Litoral, rectifica-se que onde se lê «Direcção-Geral das Flo-
restas e Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral» deve
ler-se «Direcção Regional de Agricultura da Beira Liotral».

29 de Março de 2006. — Pelo Director Regional, o Subdirector
Regional, Luís Henrique P. Brás Marques.

Instituto da Vinha e do Vinho

Despacho (extracto) n.o 8585/2006 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto da Vinha e do Vinho de 21 de Março
de 2006:

Maria Helena Melo Silva, técnica especialista da carreira de enge-
nheiro técnico agrário — provida definitivamente, nos termos do
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, pre-
cedendo período probatório, na categoria de técnico superior de
2.a classe da carreira de engenheiro do quadro de pessoal do Ins-
tituto da Vinha e do Vinho, considerando-se exonerada do seu
anterior lugar a partir de 21 de Março de 2006.

27 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Administração,
Lopes das Neves.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto,
das Obras Públicas e das Comunicações

Despacho n.o 8586/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto
na alínea a) do n.o 1 do artigo 14.o e no n.o 2 do artigo 15.o do
Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.o 168/99, de 18 de
Setembro, atento o despacho do director-coordenador da Área de
Concessões da EP — Estradas de Portugal, E. P. E., de 14 de Dezem-
bro de 2005, que aprovou a planta parcelar N5B2-E-200-09-05b e
o mapa de áreas relativos à A 1 — sublanço Aveiro sul-Albergaria,
declaro, no uso da competência que me foi delegada pelo despacho
do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, ao
abrigo do artigo 161.o do Estatuto das Estradas Nacionais, aprovado
pela Lei n.o 2037, de 19 de Agosto de 1949, a utilidade pública, com
carácter de urgência, da expropriação das parcelas de terreno neces-
sárias à construção deste sublanço, abaixo identificadas, com os ele-
mentos constantes da descrição predial e da inscrição matricial dos
direitos e ónus que sobre elas incidem e os nomes dos respectivos
titulares.

Mais declaro autorizar a BRISA a tomar posse administrativa das
mencionadas parcelas, assinaladas nas plantas anexas, com vista ao
rápido início dos trabalhos, sendo que a urgência das expropriações
se louva no interesse público de que as obras projectadas sejam exe-
cutadas o mais rapidamente possível.

Os encargos com as expropriações em causa encontram-se cau-
cionados pela BRISA — Auto-Estradas de Portugal, S. A., nos termos
do disposto no n.o 2 do artigo 12.o do Código das Expropriações.

16 de Março de 2006. — O Secretário de Estado Adjunto, das Obras
Públicas e das Comunicações, Paulo Jorge Oliveira Ribeiro de Campos.
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Mapa de áras — expropriações

Desenho n.o N5B2-E-200-09-05b

A1 — Auto-Estrada do Norte — Sublanço Aveiro Sul-Albergaria

Concelho de Albergaria-a-Velha.
Data: 30 de Julho de 2005. Freguesia de São João de Loure.

Referências Áreas (metros quadrados)

Matriz Registo predial Do prédio Da parcela a expropriarNúmero
de

parcelas

Nomes e moradas dos proprietários
actuais e outros interessados

Rústica Urbana Descrição
ou ficha Inscrições

Denominação e confrontações do prédio
e confrontações da parcela a expropriar

Cadastro Registo
predial

Auto-
-estrada

Rede viária
—

restabele-
cimentos

Acessos
e valas

Sobrantes Restantes

486 Manuel Paiva Fernandes da Silva e outro,
lugar do Castelo, São João de Loure,
Albergaria-a-Velha.

4 607 N/D * 3) 140

495 Maria dos Anjos Nunes da Silva e outros,
Rua da Trapa, São João de Loure,
Albergaria-a-Velha.

4 614 10 666 * 1) 417

495/7 Plácido Melo da Silva e outros, Rua da
Trapa, São João de Loure, Alberga-
ria-a-Velha.

4 905 N/D * 2) 50
* 3) 48

495/8 Manuel Fernandes Marques, Azenhas, São
João de Loure, Albergaria-a-Velha.

4 904 N/D * 1) 125

495/8/1 Manuel da Silva Marques, Paus, Alque-
rubim, Albergaria-a-Velha.

4 903 N/D * 1) 114

495/9 Instituto de Desenvolvimento Rural e
Hidráulico (MADRP) Avenida de
Afonso Costa, 3, Lisboa.

4 909 N/D * 1) 125
* 2) 25

495/10 José da Silva Oliveira, Rua do Ribeiro, São
João de Loure, Albergaria-a-Velha.

4 910 18 939 * 1) 47
* 2) 47

495/11 Elisa Neves Paiva Fernandes, Rua dos
Correios, São João de Loure.

4 911 N/D * 1) 70

495/12 Lurdes Linhares Moita, lutar do Cabeço,
São João de Loure, Albergaria-a-Velha.

4 912 N/D * 1) 80

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 557 * 631

(*) Aumento de área a expropriar.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria-Geral

Aviso n.o 4722/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se
público que se encontra afixada nos serviços da Secretaria-Geral a
lista de antiguidade do pessoal do quadro de supranumerários refe-
rente a 31 de Dezembro de 2005.

Da organização da referida lista cabe reclamação, a deduzir no
prazo de 30 dias consecutivos a contar da data da publicação do
presente aviso, de harmonia com o disposto no artigo 96.o do referido
diploma.

27 de Março de 2006. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.

Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde de Castelo Branco

Despacho n.o 8587/2006 (2.a série). — Nos termos dos arti-
gos 35.o e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, e no uso da faculdade
que me foi conferida pelo despacho n.o 15 186/2005 (2.a série), do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Centro, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 132, de 12 de Julho de 2005, subdelego na directora do Centro
de Saúde da Covilhã, Dr.a Maria Eugénia dos Santos Calvário, as
competências constantes do despacho n.o 25 302/2005 (2.a série), publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 235, de 9 de Dezembro
de 2005. O presente despacho produz efeitos a 8 de Março de 2006,
ficando por este meio ratificados todos os actos que, no âmbito dos
poderes delegados, tenham sido praticados pela funcionária referida.

30 de Março de 2006. — A Coordenadora, Ana Maria Geraldes
Correia.

Sub-Região de Saúde de Coimbra

Despacho n.o 8588/2006 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos artigos 35.o e seguintes do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro,
republicado em anexo ao Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro,
subdelego na chefe de serviço de clínica geral, Dr.a Maria Augusta
Beirão Azevedo Macedo, as competências para a prática dos actos
dos n.os 1), 2), 3), 4), 6), 9), 10), 12), 13) e 17) que me foram sub-
delegados pelo despacho n.o 1744/2006 (2.a série), de 6 de Janeiro,
da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Coimbra, publicado
no Diário da República, 2.a série, de 23 de Janeiro de 2006.

O presente despacho produz efeitos a 2 de Dezembro de 2005,
ficando por este meio ratificados todos os actos que tenham sido
praticados desde 2 de Dezembro de 2005.

21 de Março de 2006. — O Director, Carlos Alberto Castelo-Branco
Ordens.

Despacho n.o 8589/2006 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos artigos 35.o e seguintes do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro,
republicado em anexo ao Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro,
subdelego no Dr. Mário João Castel’Branco de Simões, consultor
de clínica geral, no período de 17 a 21 de Abril de 2006, as com-
petências que me foram subdelegadas pelo despacho n.o 19 675/2005
(2.a série), de 23 de Agosto, da coordenadora da Sub-Região de Saúde
de Coimbra, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 175, de
12 de Setembro de 2005.

22 de Março de 2006. — O Director do Centro de Saúde da Pam-
pilhosa da Serra, Rui Manuel Galhardo de Matos Vieira.

Administração Regional de Saúde do Norte

Despacho n.o 8590/2006 (2.a série). — Por despacho da delegada
regional de Saúde do Norte de 23 de Fevereiro de 2006, ao abrigo
do n.o 2 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 202/96, de 23 de Outubro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 174/97, de 19
de Julho, é alterada a composição da junta médica de avaliação do
grau de incapacidade de deficientes civis da área geográfica corres-

pondente à Sub-Região de Saúde de Vila Real, publicada no Diário
da República, 2.a série, n.o 65, de 17 de Março de 2000, passando
a mesma a ter a seguinte composição:

Presidente — Dr. Manuel Fernandes Pinheiro, chefe de serviço
da carreira médica de saúde pública.

Vogais efectivos:

Dr. José Alberto dos Santos Faria, assistente graduado da
carreira médica de saúde pública.

Dr.a Maria Cristina Fonseca e Sousa, assistente graduada
da carreira médica de saúde pública.

Vogais suplentes:

Dr. Fernando António Guedes Marques, assistente gra-
duado da carreira médica de saúde pública.

Dr. Armando João Brás Sequeira, assistente graduado da
carreira médica de saúde pública.

Esta junta médica funciona na Rua de Gonçalo Cristóvão, 4,
5000-686 Vila Real, e atende os utentes de todo o distrito de Vila
Real.

22 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Alcindo Salgado Maciel Barbosa.

Despacho n.o 8591/2006 (2.a série). — Por despacho da delegada
regional de saúde do Norte de 2 de Março de 2006 e ao abrigo
do n.o 2 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 202/96, de 23 de Outubro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 174/97, de 19
de Julho, são alteradas as moradas das 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 7.a juntas
médicas, a composição das 1.a, 2.a, 3.a, 5.a, 6.a, 8.a e 10.a juntas médicas
e criada a 11.a junta médica, no que concerne às juntas médicas de
avaliação do grau de incapacidade de deficientes civis da área geo-
gráfica correspondente à Sub-Região de Saúde do Porto, de acordo
com o abaixo discriminado:

1.a junta médica, que funciona na Avenida de Rodrigues de Freitas,
108, 4000-416 Porto, para atender os utentes do concelho do Porto,
sendo integrada pelos seguintes elementos:

Presidente — Dr. Arnaldo Jorge Monteiro de Araújo e Silva,
chefe de serviço da carreira médica de saúde pública.

Vogais efectivos:

Dr.a Maria de Lurdes Araújo Maio Gonçalves, assistente
graduada da carreira médica de saúde pública.

Dr.a Amélia Anta Pires de Sousa Moreira Barroso de Moura,
assistente graduada da carreira médica de saúde pública.

Vogais suplentes:

Dr.a Isabel Santiago Moita, assistente graduada da carreira
médica de saúde pública.

Dr.a Maria Clotilde Carvalho Jacinto Miranda Pina Barreto,
assistente graduada da carreira médica de saúde pública.

2.a junta médica, que funciona na Avenida de Rodrigues de Freitas,
10, 4000-416 Porto, para atender os utentes do concelho do Porto
e passa a ser integrada pelos seguintes elementos:

Presidente — Dr.a Maria Teresa Ferreira Monteiro Saraiva,
chefe de serviço da carreira médica de saúde pública.

Vogais efectivos:

Dr.a Maria Assunção Lima Novais Varela, assistente gra-
duada da carreira médica de saúde pública.

Dr.a Maria Nilza Vieira Magalhães Pinhol, assistente gra-
duada da carreira médica de saúde pública.

Vogais suplentes:

Dr.a Maria Clotilde Moutinho da Silva, assistente graduada
da carreira médica de saúde pública.

Dr.a Eduarda Maria de Oliveira Ferreira, chefe de serviço
da carreira médica de saúde pública.

3.a junta médica, que funciona na Rua do Barão do Corvo, 676,
1.o, 4400-037 Vila Nova de Gaia, para atender os utentes do concelho
de Vila Nova de Gaia e passa a ser integrada pelos seguintes elementos:

Presidente — Dr. Rui Manuel Faria de Carvalho Marques, chefe
de serviço da carreira médica de saúde pública.

Vogais efectivos:

Dr.a Maria da Glória Pereira Ribeiro Mota Rapazote, assis-
tente graduada da carreira médica de saúde pública.
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Dr.a Clara Dinger Miranda Moreira Duarte, chefe de serviço
da carreira médica de saúde pública.

Vogais suplentes:

Dr. José Eduardo Magalhães Rola, assistente graduado da
carreira médica de saúde pública.

Dr.a Angélica Maria Borges Gouveia, chefe de serviço da
carreira médica de saúde pública.

4.a junta médica, que funciona na Rua do Barão do Corvo, 676,
1.o, 4400-037 Vila Nova de Gaia, para atender os utentes do concelho
de Vila Nova de Gaia, sendo integrada pelos mesmos elementos.

5.a junta médica, que funciona nas instalações do Centro de Saúde
da Póvoa de Varzim, Rua de Alberto Pimentel, 1, 4490-602 Póvoa
de Varzim, para atender os utentes dos concelhos da Póvoa de Varzim
e de Vila do Conde e passa a ser integrada pelos seguintes elementos:

Presidente — Dr. Rui Manuel Gomes Santos, chefe de serviço
da carreira médica de saúde pública.

Vogais efectivos:

Dr. Rui Jorge Oliveira Fernandes Costa, chefe de serviço
da carreira médica de saúde pública.

Dr.a Alice João Ramires dos Reis Maia, assistente graduada
da carreira médica de saúde pública.

Vogais suplentes:

Dr.a Ana Paula Ferreira Cruz Rocha Pinto, assistente gra-
duada da carreira médica de saúde pública.

Dr.a Ana Isabel Teixeira Cardoso Dias, assistente graduada
da carreira médica de saúde pública.

22 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Alcindo Salgado Maciel Barbosa.

Sub-Região de Saúde de Bragança

Anúncio n.o 62/2006 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
no artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, faz-se público
que a Sub-Região de Saúde de Bragança, com sede na Praça do
Cavaleiro Ferreira, 5301-862 Bragança, no ano de 2005 efectuou, ao
abrigo do supracitado diploma legal, as seguintes adjudicações de
empreitadas de obras públicas:

Designação da empreitada Entidade adjudicatária Forma de atribuição Valor sem IVA
(em euros)

Substituição das portas automáticas de entrada no Centro
de Saúde de Bragança.

Vidraria Brigantina, L.da . . . . . . Ajuste directo com consulta . . . 12 500

Empreitada de pavimentação, reboco e isolamento das
salas de imagiologia dos CS de Mogadouro e Carrazeda
de Ansiães.

Jaime Nogueira & Filhos, L.da . . . Ajuste directo com consulta . . . 24 574,20

Empreitada de execução de muros de suporte, impermea-
bilização, reboco e pintura no CS de Carrazeda de
Ansiães.

Jaime Nogueira & Filhos, L.da . . . Ajuste directo com consulta . . . 17 185

28 de Março de 2006. — A Coordenadora, Berta Nunes.

Sub-Região de Saúde de Vila Real

Despacho n.o 8592/2006 (2.a série). — Por despacho da vogal
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
do Norte de 3 de Março de 2006:

Albertina Fátima Castanheira Fernandes Claro, enfermeira gra-
duada — autorizada a equiparação a bolseiro, em tempo inteiro,
no período de 2 de Maio de 2006 a 13 de Julho de 2007, atendendo
às características desta pós-licenciatura, nomeadamente ao número
de partos que a profissional tem de executar e à distância do local
de trabalho das instituições onde faz o ensino clínico (Vila Real,
Porto e nalguns casos, Lisboa).

24 de Março de 2006. — Pelo Coordenador Sub-Regional, o Direc-
tor de Serviços da Administração Geral, Virgílio Lopes Miguel.

Direcção-Geral da Saúde

Despacho n.o 8593/2006 (2.a série). — 1 — Por aviso publicado
no Diário da República, n.o 9, de 12 de Janeiro de 2006, na bolsa
de emprego público e no Diário de Notícias de 27 de Dezembro de
2006, publicitou a Direcção-Geral da Saúde o procedimento concursal
destinado à selecção do titular do cargo de chefe de divisão de Saúde
Ambiental, dando assim cumprimento aos procedimentos prévios esta-
belecidos nos n.os 1 e 2 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, na redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto.

2 — Após as entrevistas públicas, o júri deliberou que o candidato
António Manuel Barata Tavares foi, comparativamente aos restantes
candidatos, quem melhor demonstrou, no decurso da entrevista, que
o currículo apresentado correspondia às funções do cargo a prover,
revelando grande interesse e uma forte motivação, um conhecimento
profundo e uma vasta experiência nas áreas da saúde ambiental, capa-
cidade de análise, de organização, raciocínio epidemiológico e pen-
samento estratégico intrínseco para dirigir a Divisão de Saúde Ambien-
tal da Direcção-Geral da Saúde, currículo esse do qual se publica
a síntese ilustrativa anexa.

3 — Por isso, e nos termos dos n.os 8 e 9 do artigo 21.o da lei
invocada, nomeio, em comissão de serviço, pelo período de três anos,
renovável por iguais períodos de tempo, o assistente graduado de
saúde pública do quadro do Centro de Saúde da Venda Nova António
Manuel Barata Tavares no cargo de chefe de divisão de Saúde Ambien-
tal, desta Direcção-Geral, com efeitos desde 15 de Março de 2006,

podendo o nomeado optar pelo vencimento da sua categoria de ori-
gem, nos termos do n.o 3 do artigo 31.o da lei citada.

27 de Março de 2006. — O Director-Geral, Francisco George.

ANEXO

Curriculum vitae

António Manuel Barata Tavares licenciou-se em Medicina, em 1981,
pela Faculdade de Medicina da Universidade Clássica de Lisboa. Fez
a pós-graduação em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde
Pública em 1987. Obteve o grau de doutorado, em 2004, no ramo
de Saúde Pública, especialidade de Saúde Ambiental, na Escola Nacio-
nal de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa.

Foi médico do internato geral no Hospital de Pulido Valente
(1982-1985). Fez o internato complementar de saúde pública no Cen-
tro de Saúde de Mafra (1985-1988), tendo adquirido a categoria de
assistente de saúde pública em 1988. Foi provido como assistente
da carreira médica de saúde pública na Administração Regional de
Saúde de Lisboa, Direcção de Serviços de Saúde Pública. Foi nomeado
autoridade sanitária do concelho de Lisboa em 1990. Foi nomeado
coordenador da Direcção de Serviços de Saúde Pública, com as com-
petências inerentes ao cargo de director de serviços, em 1990. Foi
nomeado autoridade sanitária distrital substituta de Lisboa em 1991.
Em 1993 foi nomeado chefe de divisão da Saúde das Doenças Trans-
missíveis da Direcção-Geral da Saúde. Em 1995 obteve o grau de
consultor da carreira médica de saúde pública. Em 1996 passou à
categoria de assistente graduado de saúde pública do quadro do Centro
de Saúde de Venda Nova, onde passou a desempenhar funções como
médico de saúde pública. Foi nomeado adjunto do delegado de saúde
do concelho da Amadora em 1996. Em 1998 foi nomeado delegado
de saúde concelhio da Amadora. Manteve-se nestas funções até 2006,
quando se apresentou ao procedimento concursal de selecção para
o provimento do cargo de chefe de divisão de Saúde Ambiental da
Direcção-Geral da Saúde.

Actividade docente — foi monitor contratado da cadeira de Cirur-
gia III (1983-1985); foi coordenador pedagógico do curso de Técnicos
de Higiene e Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Lisboa (1991-1994); foi prelector em diversos módulos
de ensino na Escola Nacional de Saúde Pública (1988-1990 e
2000-2004); em 2004, sob proposta do grupo de disciplinas Ambiente
e Saúde, o conselho científico da Escola Nacional de Saúde Pública
deliberou favoravelmente sobre a sua contratação como professor
auxiliar convidado.
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As acções de formação que ministrou, no quadro dos serviços de
saúde, perfazem, no total, novecentas e quarenta e nove horas de
formação, designadamente, entre outras, em «Metodologia da inves-
tigação em saúde» e em «Planeamento em saúde».

Pertenceu a numerosos grupos de trabalho e comissões na área
da saúde, quer na Direcção-Geral da Saúde quer como representante
dos serviços de saúde, tendo sido coordenador do grupo intermi-
nisterial para avaliação da exposição da população a campos elec-
tromagnéticos.

Publicou vários livros na área da saúde e numerosos trabalhos cien-
tíficos em revistas de especialidade. Apresentou várias comunicações
em encontros e congressos. Desenvolveu vários projectos de inves-
tigação em saúde.

Ganhou dois prémios científicos com trabalhos científicos e livros
na área da saúde pública. Tem também uma intensa actividade lite-
rária, tendo ganho 11 prémios literários.

Está inscrito na Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos,
desde 1981, e pertence ao colégio de especialistas de saúde pública,
desde 1994.

Centro Hospitalar de Coimbra

Aviso n.o 4723/2006 (2.a série). — Concurso n.o 1/2006 — enfer-
meiro-supervisor. — 1 — Para os devidos efeitos faz-se público que,
por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar
de Coimbra de 15 de Dezembro de 2005, no uso da competência
referida no artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro,
se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias contados a partir da data
de publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
interno geral de acesso para provimento de uma vaga de enfermei-
ro-supervisor (nível 3), da carreira de enfermagem, do quadro de
pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra, aprovado pela Portaria
n.o 1035/95, de 25 de Agosto, alterado por várias portarias e actualizado
pela Portaria n.o 334/97, de 15 de Maio.

2 — Nos termos do disposto no despacho conjunto n.o 373/2000,
de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 77,
de 31 de Março de 2000, faz-se constar a seguinte menção: «Em
cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activa-
mente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.»

3 — Prazo de validade — o concurso é valido para a vaga posta
a concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 — O presente concurso rege-se pelo disposto no Decreto-Lei
n.o 437/91, de 8 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 412/98,
de 30 de Dezembro, e no Decreto-Lei n.o 411/99, de 15 de Outubro.

5 — O local de trabalho é no Centro Hospitalar de Coimbra.
6 — Vencimento — será o correspondente ao estabelecido na

tabela do Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de Dezembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.o 411/99, de 15 de Outubro.

7 — Conteúdo funcional dos lugares a prover — o constante no
n.o 2 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de Dezembro.

8 — Requisitos de admissão ao concurso:
8.1 — Gerais — os constantes no n.o 3 do artigo 27.o do Decreto-Lei

n.o 437/91, de 8 de Novembro.
8.2 — Especiais — os constantes no n.o 5 do artigo 11.o do Decre-

to-Lei n.o 412/98, de 30 de Dezembro.
9 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar serão

a avaliação curricular e a prova pública de discussão curricular (arti-
gos 34.o e 35.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro). Os
métodos de selecção referidos terão carácter eliminatório e cada um
deles será cotado de 0 a 20 valores (n.os 2 e 3 do artigo 34.o do
Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro), resultando a classificação
final da seguinte fórmula:

CF=(2×PAC+3×PPDC)/5

em que:

CF — classificação final;
PAC — prova de avaliação curricular;
PPDC — prova pública de discussão curricular.

9.1 — A prova de avaliação curricular terá a pontuação que resultar
da aplicação da seguinte fórmula:

PAC=(3×HA+6×EP+4×FP+5×OER+2×AGC)/20

em que:

HA — habilitações académicas;
EP — experiência profissional;

FP — formação profissional;
OER — outros elementos relevantes;
AGC — apreciação geral do currículo.

Cada um dos factores referidos será cotado para um máximo de
20 valores, que serão atribuídos aos candidatos segundo os critérios
seguidamente explicitados.

Habilitações académicas:

Bacharelato em Enfermagem ou equivalente legal — 10 pontos;
Licenciatura em Enfermagem, equivalente ou diploma de estudos

superiores especializados em Enfermagem — 6 pontos;
Mestrado na área de gestão — 3 pontos;
Mestrado em Ciências de Enfermagem e outros na área da

saúde — 1 ponto;

Experiência profissional — a pontuação será a que resultar da
média aritmética das pontuações parcelares, cada uma cotada para
um máximo de 20 pontos, atribuídas em cada um dos quatro itens
seguintes:

a) Tempo de exercício na carreira de enfermagem:

Até oito anos de exercício, inclusive — 6 pontos;
Por cada ano completo de exercício na carreira, para além

de oito anos — 1 ponto, até ao limite de 14 pontos;

b) Tempo na categoria profissional:

Como enfermeiro especialista, por cada módulo de três
meses (90 dias) — 0,25 pontos, até ao limite de 5 pontos;

Como enfermeiro-chefe, por cada módulo de três meses
(90 dias) — 0,5 pontos, até ao limite de 12 pontos;

Como enfermeiro-supervisor, por cada módulo de três
meses (90 dias) — 0,25 pontos, até ao limite de 3 pontos;

c) Participação em órgãos de administração e direcção hospitalar
ou de serviços de enfermagem, nos termos dos Decretos-Leis
n.os 437/91, de 8 de Novembro, 412/98, de 30 de Dezembro,
273/92, de 3 de Dezembro, e 374/99, de 18 de Setembro.
A uma pontuação base de 10 pontos serão acrescidas as
seguintes pontuações:

Como enfermeiro-director ou membro de conselho de
administração ao nível de instituição hospitalar, por cada
três meses (90 dias) — 0,25 pontos, até ao limite de
2,5 pontos;

Como enfermeiro-adjunto do enfermeiro-director, por
cada três meses (90 dias) — 0,25 pontos, até ao limite
de 2,5 pontos;

Como enfermeiro-adjunto do enfermeiro-supervisor, por
cada três meses (90 dias) — 0,25 pontos, até ao limite
de 2,5 pontos;

Participação em órgãos de gestão, de apoio técnico e de
participação e consulta, por cada três meses
(90 dias) — 0,25 pontos, até ao limite de 2,5 pontos;

d) Experiências profissionais específicas:

Participação na organização ou abertura de serviços — por
cada participação na organização ou abertura de serviços
2 pontos, até ao limite de 6 pontos;

Incremento de metodologias promotoras do desenvolvi-
mento de sistemas de informação em enfermagem e
padrões de qualidade — por cada método 1,5 pontos,
até ao limite de 6 pontos;

Incremento de projectos no âmbito da investigação em
enfermagem, gestão e qualidade dos cuidados, com vista
à melhoria contínua do serviço — por cada método
1,5 pontos, até ao limite de 6 pontos;

Actividade de coordenação de serviço ou unidade de enfer-
magem — por cada seis meses (180 dias) 0,8 pontos,
até ao limite de 2 pontos;

Formação profissional — a pontuação será a que resultar da média
aritmética das pontuações parcelares, cada uma cotada para um
máximo de 20 pontos, atribuídas em cada um dos três itens seguintes:

a) Como formando, pela participação em acções de formação
estruturadas no domínio das ciências de enfermagem, sociais,
humanas e relacionais, de gestão, de administração, de inves-
tigação e ensino:

Será atribuída uma pontuação base de 10 pontos se apre-
sentar formação até duzentas e cinquenta e duas horas;

Por cada hora de formação excedente serão atribuídos
0,05 pontos, até ao limite de 10 pontos;
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b) Como formador, pela participação em acções de formação
estruturadas no domínio das ciências de enfermagem, sociais,
humanas e relacionais, de gestão, de administração, de inves-
tigação e ensino:

Será atribuída uma pontuação base de 10 pontos se apre-
sentar formação até dez horas;

Aulas em escolas superiores de Enfermagem, como for-
mador eventual — 0,2 pontos por cada hora, até ao
limite de 2 pontos;

Participação na orientação pedagógica de alunos, por cada
estágio — 0,25 pontos, até ao limite de 3 pontos;

Acções de formação destinadas a pessoal dos serviços de
saúde, incluindo as previstas no artigo 64.o do Decre-
to-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, e as decorrentes
do desenvolvimento dos artigos 7.o e 8.o — 0,5 pontos
por hora, até ao limite de 5 pontos;

c) Formação complementar — a uma pontuação base de 10 pon-
tos, serão acrescidas as seguintes pontuações:

Pelo curso de Administração de Serviços de Enfermagem
ou pós-graduação em Administração ou Gestão —
6 pontos;

Por outros cursos na área da gestão, sistemas de infor-
mação, línguas estrangeiras, investigação e formação de
formadores, com carga horária superior a trinta
horas — por cada curso, 2 pontos, até ao limite de
4 pontos.

Outros elementos relevantes — a pontuação será a que resultar
da média aritmética das pontuações parcelares, cada uma cotada para
um máximo de 20 pontos, atribuídas em cada um dos três itens
seguintes:

a) Participação em júris de concursos na carreira de enferma-
gem — a uma pontuação base de 10 pontos, serão acrescidos
2,5 pontos por cada participação como presidente de júri e
2 pontos por cada participação como membro efectivo ou
que efective a sua participação no decorrer do concurso, até
ao limite total de 20 pontos;

b) Contributos para o desenvolvimento da enfermagem, a avaliar
de acordo com os seguintes critérios:

Pela realização de trabalhos inovadores no âmbito da enfer-
magem, da saúde em geral ou da gestão, visando melho-
rias nos domínios técnico-científico ou relacional — por
cada um, 1 ponto, até ao limite de 5 pontos;

Pela participação efectiva em órgãos, comissões ou grupos
de trabalho, nomeados ou designados, legalmente pre-
vistos ou constituídos com interesse eventual e não
abrangidos na formação em serviço prevista no
artigo 64.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro,
ou em alíneas anteriores — por cada um, 1 ponto, até
ao limite de 6 pontos;

Publicação de trabalhos científicos no domínio da enfer-
magem, da saúde ou da gestão em monografias, jornais,
revistas ou outras publicações — por cada, 2 pontos, até
ao limite de 6 pontos;

Realização de estágios ou visitas de estudo devidamente
estruturados e documentados — por cada, 1 ponto, até
ao limite de 3 pontos;

c) Outras experiências profissionais — a uma pontuação base
de 10 pontos, serão atribuídas as seguintes pontuações:

Participação em estruturas de formação contínua por perío-
dos de três anos, e em formação em serviço, incluindo
as actividades desenvolvidas conforme o disposto no
artigo 64.o, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.o 437/91, de
8 de Novembro — por cada, 1 ponto até ao limite de
4 pontos;

Actividades desenvolvidas no âmbito da direcção do serviço
de enfermagem (serviço de coordenação, coordenação
de projectos, auditorias e outras) — por cada, 1 ponto
até ao limite de 3 pontos;

Outras experiências profissionais não integradas em alíneas
anteriores — por cada, 0,5 pontos, até ao limite de
3 pontos.

Apreciação global do currículo — serão considerados os seguintes
itens e respectivas pontuações:

Linguagem clara e científica — valorizada a expressão escrita em
clareza da expressão, semântica e adequação técnico-cientí-
fica/relacional da linguagem — 3 pontos;

Coerência do discurso — valorizado o raciocínio lógico e a con-
cordância com os objectivos da elaboração do currículo —
3 pontos;

Referenciação de documentos no texto — com identificação clara
e referência efectiva e coerente — 2 pontos;

Apresentação — são consideradas as normas internacionais para
a apresentação de trabalhos científicos — 2 pontos;

Análise crítica das experiências profissionais — com identificação
e referência dos aspectos mais relevantes desenvolvidos no
desempenho da sua categoria profissional, evidenciando a
forma como faz, por que faz e os resultados obtidos no seu
desenvolvimento pessoal, na melhoria de cuidados e serviços,
integrando-o na descrição de competências técnicas, científicas
e relacionais — 6 pontos;

Capacidade de síntese — onde se identifica a capacidade de selec-
cionar as actividades mais relevantes relativas à categoria colo-
cada a concurso — 4 pontos.

9.2 — A prova pública de discussão curricular será cotada para
20 valores, resultantes da soma das pontuações parcelares de cada
um dos três factores seguidamente explicitados:

Apresentação do currículo pelo candidato, com um total máximo
de 4 valores, a atribuir de acordo com os itens e pontuações
seguintes:

Conteúdo adaptado à função — até 1 ponto;
Estruturação da apresentação — até 1 ponto;
Capacidade de síntese — até 0,5 pontos;
Mobilização de conhecimentos, experiências e evidência de

competências até 1,5 pontos;

Argumentação e esclarecimento de dúvidas suscitadas pelos ele-
mentos do júri, após a apresentação do currículo:

Explicitação e resposta às questões apresentadas — até
1 valor;

Demonstração oral da experiência e conhecimentos profissionais
na área da gestão para o exercício no lugar a concurso, com
um total máximo de 15 pontos, a atribuir de acordo com os
itens e pontuações seguintes:

Mobilização de conhecimentos, experiências e evidência de
competências até 10 pontos;

Estruturação das respostas — até 2,5 pontos;
Capacidade de síntese — até 2,5 pontos.

9.3 — As grelhas a utilizar pelo júri na aplicação dos métodos de
selecção, bem como a sua explicitação, constam da acta n.o 1 da
reunião do júri do concurso, que será facultada aos candidatos que
a solicitarem.

10 — Apresentação das candidaturas — a admissão ao concurso
deverá ser formalizada mediante requerimento dirigido ao presidente
do conselho de administração, em papel branco de formato A4, res-
peitando integralmente as margens, entregue no Serviço de Gestão
de Recursos Humanos durante as horas de expediente, podendo tam-
bém ser enviado pelo correio, sob registo e com aviso de recepção,
para o Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro Hospitalar
de Coimbra, sito no Bloco das Consultas Externas, Quinta dos Vales,
Covões, apartado 7005, 3041-853 Coimbra, desde que tenha sido expe-
dido até ao termo do prazo referido no n.o 1.

Aquando da entrega pessoal da candidatura, os candidatos devem
ser portadores de fotocópia do requerimento, a fim de a mesma servir
de recibo.

11 — Dos requerimentos devem constar os seguintes elementos:
11.1 — Identificação completa do candidato (nome, filiação, natu-

ralidade, nacionalidade, data de nascimento, estado civil, número e
data do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
situação militar, residência, código postal e telefone);

11.2 — Categoria que possui e instituição a que se encontra
vinculado;

11.3 — Habilitações literárias e profissionais;
11.4 — Pedido para ser admitido, com identificação do concurso

a que se candidata, bem como o número e a data do Diário da Repú-
blica, em que se encontra publicado o presente aviso;

11.5 — Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem sus-
ceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de constituir motivo
de preferência legal;

11.6 — Indicação dos documentos que instruem o processo;
12 — Os requerimentos deverão ser acompanhados da seguinte

documentação, sob pena de exclusão:
12.1 — Documento comprovativo da posse dos requisitos mencio-

nados no n.o 8.1 deste aviso;
12.2 — Documento comprovativo da qualidade de funcionário ou

agente da Administração Pública com a categoria de enfermeiro-chefe
ou enfermeiro especialista;
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12.3 — Documento comprovativo da posse de, pelo menos, uma
das habilitações mencionadas no n.o 8.2;

12.4 — Documento comprovativo da avaliação de desempenho no
último triénio (não avaliado, será desencadeado o suprido da falta
de atribuição de menção qualitativa por adequada ponderação do
currículo profissional, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 50.o do
Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro);

12.5 — Três exemplares do curriculum vitae;
12.6 — Cédula profissional actualizada.
13 — A apresentação dos documentos referidos no n.o 8.1 é dis-

pensada nesta fase, desde que o candidato declare sob compromisso
de honra a situação precisa em que se encontra relativamente a um
dos requisitos, sendo obrigatoriamente apresentados quando houver
lugar ao provimento.

14 — 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.

15 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos reque-
rimentos serão punidas nos termos da lei.

16 — A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
lista de classificação final, serão publicadas no Diário da República
(n.o 2 do artigo 33.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro),
com afixação no placard do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
e secretarias dos hospitais integrados.

17 — Constituição do júri:

Presidente — Maria Eugénia Fernandes Morais Jerónimo, enfer-
meira-supervisora do Centro Hospitalar de Coimbra.

Vogais efectivos:

1.o Fernando Manuel Cordeiro Ferreira Gomes, enfermei-
ro-supervisor do Hospital de Sobral Cid.

2.o Porfírio Martins Canilho, enfermeiro-supervisor dos Hos-
pitais da Universidade de Coimbra.

Vogais suplentes:

1.o Carlos Alberto Bem-Haja dos Santos, enfermeiro-super-
visor do Hospital do Lorvão.

2.o Maria Zilda Ribeiro Peixoto Alarcão, enfermeira-super-
visora do Hospital de São João, Porto.

28 de Março de 2006. — O Director do Serviço de Gestão de Recur-
sos Humanos, José Miguel Botelho Perpétuo.

Hospital Distrital de Faro

Aviso n.o 4724/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, comu-
nica-se que foi elaborada a lista de antiguidade do pessoal do quadro
do Hospital Distrital de Faro reportada a 31 de Dezembro de 2005,
encontrando-se um exemplar na secção de pessoal e no centro de
documentação deste Hospital, que poderá ser consultado pelos
interessados.

Os funcionários dispõem de 30 dias consecutivos a contar da data
da publicação deste aviso para reclamação da lista ao dirigente máximo
do serviço.

23 de Março de 2006. — O Administrador Hospitalar, Victor M.
G. Ribeiro Paulo.

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge

Delegação do Porto

Aviso n.o 4725/2006 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que se encontra afixada para consulta a lista de antiguidade reportada
a 31 de Dezembro de 2005 do pessoal da Delegação do Instituto
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Da organização desta lista
cabe reclamação no prazo de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República, de acordo com o disposto no
n.o 1 do artigo 96.o do referido diploma.

24 de Março de 2006. — O Director, Manuel Gomes Afonso.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão n.o 142/2006/T. Const. — Processo n.o 850/2005. —
Acordam na 2.a Secção do Tribunal Constitucional:

I — Relatório. — 1 — João Pedro Gonçalves Pinto de Sousa inter-
pôs recurso contencioso do despacho do Instituto Nacional da Pro-

priedade Industrial de 7 de Novembro de 2002, que considerou pro-
vado o uso da marca nacional n.o 227 503, A Brasileira, e que, con-
sequentemente, afirmou a plena vigência da mesma.

O Tribunal do Comércio de Lisboa, por decisão de 4 de Janeiro
de 2005, considerou o seguinte:

«3 — Fundamentação. — A matéria dos recursos judiciais é regu-
lada no capítulo V, artigos 38.o e seguintes, do Código da Propriedade
Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.o 16/95, de 24 de Janeiro,
aplicável no caso, atenta a data do despacho impugnado e o disposto
no artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 36/2003, de 5 de Março.

Refere o artigo 38.o do diploma referido que têm legitimidade
para recorrer das decisões do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial o requerente e os reclamantes e ainda qualquer pessoa
que seja prejudicada com a decisão.

O recurso deverá ser interposto, nos termos do artigo 39.o do mesmo
diploma, no prazo de três meses a contar da data da publicação do
despacho no Boletim da Propriedade Industrial ou da obtenção do
certificado desse despacho, quando esta for anterior.

O conteúdo do referido Boletim é o previsto no artigo 287.o do
diploma em apreço.

Prevê por sua vez o artigo 195.o, n.os 1, 3 e 4, no que respeita
às marcas relativamente às quais não foi apresentada declaração de
intenção de uso da marca, que, se não tiver sido pedida nem declarada
a caducidade do respectivo registo, este será novamente considerado
em pleno vigor desde que o titular faça prova de uso da marca.

Trata-se, no caso do artigo em apreço, claramente da previsão de
reabilitação de pleno vigor de um registo. O registo é reabilitado
em pleno, ou seja, com a possibilidade de oponibilidade a terceiros,
por um novo período temporal, desde que seja cumprido o requisito
de prova de uso da marca e não tenha sido entretanto pedida nem
declarada a caducidade do registo.

A questão que se coloca é a de saber se este despacho poderá
ser impugnado.

Prevê o código em análise a possibilidade de recurso das decisões
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recurso de quê?
Conclui-se da análise do diploma que do acto administrativo proferido
pela autoridade administrativa, ou mais concretamente ‘do acto auto-
ritário de um agente de um instituto público manifestado no exercício
de poderes de direito administrativo que produz efeitos jurídicos exter-
nos numa relação individual e concreta’ (Direito de Marcas, Luís M.
Couto Gonçalves, Almedina, p. 52).

Trata-se no caso de um acto dessa natureza, mas será o mesmo
passível de recurso?

Entendemos que não. De facto impõe o diploma em apreço, em
nosso entender, uma limitação relativamente aos actos administrativos
recorríveis consubstanciados nas decisões do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial. Apenas poderão ser objecto de recurso os
actos publicados no Boletim da Propriedade Industrial. Esta interpre-
tação retira-se claramente do artigo 39.o supra-referido. Apenas estes
e só estes serão recorríveis, não sendo feita qualquer menção de prazos
relativamente a actos não publicados no referido Boletim, impondo-se
dar um sentido útil ao preceito.

Compreende-se porquê, analisando o conteúdo do artigo 287.o do
Código da Propriedade Industrial. Neste está prevista, entre outros,
a publicitação de actos que concedem ou recusem registos ou por
outra forma afectam, modificam ou extinguem direitos da propriedade
industrial. No caso, trata-se da reabilitação de um direito já pree-
xistente, não se podendo concluir directamente pela existência de
afectação, modificação ou extinção de direitos da propriedade indus-
trial, compreendendo-se a ausência de previsão, relativamente a estes
actos, da possibilidade de recurso.

Assim sendo importa concordar com a posição da recorrida quando
defende que o despacho em apreço não é recorrível, compreenden-
do-se a impossibilidade de recurso de um despacho que se limita
a reabilitar um registo relativamente ao qual não existiu reacção pelos
meios próprios de terceiros (designadamente com apresentação em
momento anterior de requerimento de caducidade da marca) e cujo
instituto tem como objectivo assegurar o uso efectivo das marcas cujo
registo é concedido e não directamente a protecção de terceiros.

Cabe assim não admitir, porque irrecorrível, o recurso apresentado
do despacho do Sr. Director de Marcas do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, proferido em 7 de Novembro de 2002, que
decidiu que tendo sido provado o uso da marca nacional n.o 227 503
o registo da mesma fosse novamente considerado em vigor.

O recorrente deverá suportar as custas devidas pela interposição
do recurso, tendo decaído no mesmo, fixando-se ao recurso o valor
tributário de 80 UC e sendo a taxa de justiça reduzida a metade
[artigos 446.o, n.os 1 e 2, do Código de Processo Civil, 6.o, n.o 1,
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alíneas a) e q), e 14.o, alínea j), do Código das Custas Judiciais anterior
à revisão).»

Em consequência, não admitiu o recurso, por irrecorribilidade.
2 — João Pedro Gonçalves Pinto de Sousa interpôs recurso para

o Tribunal da Relação de Lisboa sustentando, nas conclusões das
alegações, o seguinte:

«a) O despacho do INPI, de 7 de Novembro de 2002, que con-
siderou, face às provas apresentadas pelo titular do registo (a ora
recorrida) como estando a ser usada no comércio, nos últimos cinco
anos, a marca nacional n.o 227 503, nos termos e para os efeitos dos
artigos 39.o e 44.o, n.o 4, do CPI de 2003, é um acto administrativo
definitivo, de carácter inovador.

b) Tal acto administrativo pode lesar interesses legítimos de ter-
ceiros, que ficam sujeitos a tolerar, durante um novo período de tempo,
o uso exclusivo de tal marca pela ora recorrida.

c) No concreto, tal decisão resulta lesiva do interesse do ora recor-
rente, dada a evidente conflitualidade entre a marca em causa e outras
de que ele, recorrente, é titular.

d) A interpretação feita pelo Tribunal a quo do artigo 39.o do
CPI no sentido de que tal diploma cria uma limitação quanto aos
actos administrativos recorríveis consubstanciados nas decisões do
INPI (só seriam recorríveis os despachos objecto de publicação) é
inconstitucional, por violação do disposto no artigo 268.o, n.o 4,
da CRP.

e) Pelo que deve ser revogado o decidido, e ordenada a apreciação
do mérito da causa.»

O Tribunal da Relação de Lisboa, por Acórdão de 30 de Junho
de 2005, considerou o seguinte:

«1 — Apresentou o recorrente nos presentes autos recurso do des-
pacho proferido pelo Sr. Director de Marcas do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, de 7 de Novembro de 2002, certificado
em 16 de Maio de 2003, que considerou, face às provas apresentadas
pelo titular do registo, como estando a ser usada no comércio nos
últimos cinco anos a marca nacional n.o 227 505, A Brasileira.

[ . . .] A matéria dos recursos judiciais é regulada no capítulo V,
artigos 38.o e seguintes, do Código da Propriedade Industrial aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 16/95, de 24 de Janeiro, aplicável no caso, atenta
a data do despacho impugnado e o disposto no artigo 10.o do Decre-
to-Lei n.o 36/2003, de 5 de Março.

Refere o artigo 38.o do diploma referido que têm legitimidade
para recorrer [. . .] e ainda qualquer pessoa que seja prejudicada com
a decisão.

O recurso deverá ser interposto nos termos do artigo 39.o do mesmo
diploma, no prazo de três meses a contar da data da publicação do
despacho no Boletim da Propriedade Industrial, ou da obtenção do
certificado desse despacho, quando esta for anterior.

O conteúdo do referido Boletim é o previsto no artigo 287.o do
diploma em apreço.

Prevê por sua vez o artigo 195.o, n.os 1, 3 e 4, no que respeita
às marcas relativamente às quais não foi apresentada declaração de
intenção de uso de marca, que se não tiver sido pedida nem declarada
a caducidade do respectivo registo, este será novamente considerado
em pleno vigor desde que o titular faça prova de uso da marca.

Trata-se no caso do artigo em apreço, claramente da previsão de
reabilitação de pleno vigor de um registo. O registo é reabilitado
em pleno, ou seja, com a possibilidade de oponibilidade a terceiros,
por um novo período temporal, desde que seja cumprido o requisito
de prova de uso da marca e não tenha sido entretanto pedida nem
declarada a caducidade do registo.

A questão que se coloca é a de saber se este despacho poderá
ser impugnado.

[. . .] Entendemos que não. De facto [. . .] Apenas poderão ser
objecto de recurso os actos publicados no Boletim da Propriedade
Industrial. Esta interpretação retira-se claramente do artigo 39.o
supra-referido.

[ . . .] Compreende-se porquê, analisando o conteúdo do artigo 287.o
do Código da Propriedade Industrial. Neste está prevista, entre outros,
a publicação de actos que concedem ou recusem registos ou por outra
forma afectam, modificam ou extinguem direitos da propriedade
industrial. No caso, trata-se da reabilitação de um direito já pree-
xistente, não se podendo concluir directamente pela existência de
afectação, modificação ou extinção de direitos de propriedade indus-
trial, compreendendo-se a ausência de previsão, relativamente a estes
actos, da possibilidade de recurso [. . .] compreendendo-se a impos-
sibilidade de recurso de um despacho que se limita a reabilitar um
registo relativamente ao qual não existiu reacção pelos meios próprios
de terceiros [. . .]

Cabe assim não admitir porque irrecorrível, o recurso [. . .]
E afigura-se-nos correcta a decisão recorrida.
Na realidade, os trâmites dos recursos de decisões do INPI estão

fixados nos artigos 38.o e 39.o do CPI aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 16/95, de 24 de Janeiro (vigente à data dos factos — com a redacção

dada pelo Decreto-Lei n.o 141/96, de 23 de Agosto, e pelo artigo 7.o
do Decreto-Lei n.o 375-A/99, de 20 de Setembro).

Aquele artigo 39.o esclarece que tais decisões são publicadas no
Boletim da Propriedade Industrial — o que não se verifica no caso
dos autos.

Ora, preceitua o n.o 1 do artigo 46.o daquele mesmo Código que
‘[d]os despachos do presidente do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial de que não couber recurso nos termos do artigo 38.o caberá
recurso para o ministro da tutela’.

Não tem, pois, razão o recorrente quando sugere inconstitucio-
nalidade do artigo 39.o do CPI por ofensa ao disposto no ‘artigo
268.o, n.o 4, do CRP [. . .]’ (n.o 5 das suas alegações — a fl. 90 —,
pois, como se verifica, de despacho de que não haja recurso para
o Tribunal (do director do INPI) há recurso para o ministro da tutela.

Esta possibilidade deixou de existir com o disposto no artigo 46.o
do CPI aprovado pelo Decreto-Lei n.o 36/2003, de 5 de Março — dimi-
nuindo, assim, as possibilidades de defesa dos interesses relacionados
com o registo do INPI.

Carece, assim, de razão o recorrente.»

Consequentemente, foi negado provimento ao recurso.
3 — João Pedro Gonçalves Pinto de Sousa interpôs recurso de cons-

titucionalidade nos seguintes termos:

«Pedro Gonçalves Pinto de Sousa, recorrente no processo acima
em que é recorrida Cafeeira, S. A., não se conformando com a sentença
que decidiu do mesmo, vem dela interpor recurso para o Tribunal
Constitucional, nos termos seguintes:

O presente recurso é interposto ao abrigo do disposto na alínea b)
do n.o 1 do artigo 70.o da Lei n.o 28/82, de 15 de Novembro.

Pretende-se ver apreciada a constitucionalidade do artigo 39.o do
CPI aprovado pelo Decreto-Lei n.o 16/95, de 24 de Janeiro, na inter-
pretação que lhe foi dada por este Tribunal de que o mesmo veda
o recurso judicial das decisões do Sr. Director do Serviço de Marcas
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que não sejam objecto
de publicação no Boletim da Propriedade Industrial.

Tal entendimento viola o disposto no artigo 268.o, n.o 4, da CRP.
Esta questão de inconstitucionalidade foi suscitada pelo recorrente

no decurso do processo, nomeadamente no n.o 5 das suas alegações
de recurso para este Tribunal (fl. 90), tendo, aliás, sido objecto de
expressa apreciação pela sentença ora recorrida.

A decisão ora recorrida não é possível de recurso ordinário, por
a lei o não admitir.

Termos em que se requer a admissão do presente recurso.»

Apresentou alegações que concluiu do seguinte modo:

«A) O Tribunal a quo entendeu — ainda que, a nosso ver,
mal — que a possibilidade de interpor recurso do despacho do INPI
em apreço se devia determinar por aplicação do disposto no artigo 39.o
do CPI de 1995 (muito embora este já estivesse revogado na data
em que o processo de recurso judicial foi interposto).

B) E interpretou tal norma no sentido de que só seriam passíveis
de recurso contencioso os despachos do INPI publicados no respectivo
Boletim.

C) Nenhuma dúvida oferecerá o facto de o despacho do INPI em
causa ser um acto administrativo que produziu efeitos externos.

D) Em razão de tal despacho, terminou a possibilidade de a recor-
rente pedir e obter a declaração de caducidade, por falta de uso
presumido, do registo de tal marca, ou seja, tal despacho lesou inte-
resses da recorrente legalmente protegidos.

E) A natureza dos efeitos de tal acto (saber se se limitou ou não
a reabilitar o direito ao uso exclusivo da marca pelo respectivo titular)
é totalmente indiferente para o tema do direito constitucional ao
recurso contencioso. Como o é o facto de estar ou não em causa
um acto da administração sujeito a publicação.

F) Mesmo a questão da possibilidade de um eventual recurso para
o ministro da tutela (que deixou de estar expressamente previsto na
lei vigente à data da interposição da acção judicial) é irrelevante,
na medida em que a nossa Constituição não mais faz depender a
possibilidade de recurso contencioso do facto de o acto administrativo
em causa dever ser havido como definitivo.

G) O entendimento de que a lei antiga, eventualmente restritiva
do direito constitucional ao recurso contencioso dos actos da admi-
nistração, se continuaria a aplicar aos processos judiciais interpostos
no domínio da lei nova, porque dirigidos contra actos administrativos
proferidos ao tempo da vigência dessa lei antiga, resulta, também,
inconstitucional, uma vez que significaria manter em vigor restrições
ao direito constitucional de recurso judicial que o legislador — e
bem — decidiu revogar.

H) A interpretação que o Tribunal a quo fez do artigo 39.o do
CPI de 1995 (que considerou aplicável) traduziu-se numa inadmissível
restrição do direito dos interessados ao recurso contencioso com fun-
damento em ilegalidade, contra quaisquer actos administrativos, inde-
pendentemente da sua forma, que lesem os seus direitos ou interesses
legalmente protegidos.
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I) Tal acto tem de poder ser objecto de recurso contencioso, pela
simples razão de que a Constituição e os princípios do Estado de
direito democrático não admitem actos administrativos isentos de con-
trolo jurisdicional.

J) Termos em que deve ser declarada a inconstitucionalidade da
interpretação feita pelo Tribunal recorrido do artigo 39.o do CPI de
1995 — no qual, ainda que a nosso ver mal, foi aplicado pela decisão
recorrida —, por violação do artigo 268.o, n.o 4, da CRP,

K) E, em consequência, ordenado pelo Tribunal recorrido o pros-
seguimento do processo, para apreciação da legalidade do despacho
do INPI.»

A recorrida não contra-alegou.
Cumpre apreciar.
II — Fundamentação. — 4 — A norma recorrida (a do artigo 39.o

do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 16/95, de 24 de Janeiro) determina que os recursos dos actos
administrativos praticados pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial devem ser interpostos no prazo de três meses a contar
da data da publicação do despacho impugnado no Boletim da Pro-
priedade Industrial (ou da obtenção dos certificados desse despacho,
quando esta for anterior).

Deste preceito, o Tribunal recorrido concluiu que só são recorríveis
os actos sujeitos a publicação no referido Boletim. Uma vez que o
acto impugnado nos presentes autos não se encontra sujeito a publi-
cação, considerou o Tribunal que o mesmo era irrecorrível.

Entende, porém, o recorrente que tal interpretação é inconstitu-
cional, por violação do artigo 268.o, n.o 4, da Constituição.

5 — O artigo 268.o, n.o 4, da Constituição, consagra a garantia da
tutela jurisdicional efectiva dos direitos e interesses dos administrados,
nomeadamente a possibilidade de impugnação judicial dos actos admi-
nistrativos lesivos. Tal significa que sempre que um acto se repercuta
na esfera de um particular causando uma afectação de um direito
ou de um interesse, o lesado tem o direito de impugnar judicialmente
esse acto.

No presente caso, o acto em causa considerou em pleno vigor uma
marca, vigência essa que afecta o direito do recorrente de utilizar
as marcas de cujo registo é titular.

A afectação desse direito foi, de resto, admitida pelas instâncias,
que expressamente abordaram a legitimidade do recorrente em face
do artigo 38.o do Código da Propriedade Industrial de 1995 (tendo
sido referido que o recorrente teria legitimidade por ser prejudicado
pela decisão), pelo que não cabe agora ao Tribunal Constitucional
apreciar tal questão (já que o fundamento normativo da mesma não
vem impugnado na presente recurso).

Tratando-se de um acto administrativo que afecta interesses e direi-
tos de um particular, o mesmo tem de ser contenciosamente recorrível,
por imposição do artigo 268.o, n.o 4, da Constituição.

O Tribunal recorrido invoca, no entanto, que o mesmo não se
encontra sujeito a publicação no Boletim da Propriedade Industrial,
o que é compreensível, na perspectiva do Tribunal, já que não se
trata de um acto que modifique, afecte ou extinga direitos de pro-
priedade industrial.

Ora, a publicidade do acto nenhuma conexão tem, do ponto de
vista lógico-jurídico, com a respectiva recorribilidade. Com efeito, as
finalidades da publicação dos actos in casu prendem-se com o seu
conhecimento pelos destinatários e não com a sua eficácia (em
momento algum é contestada a eficácia do acto impugnado), e por
isso nenhuma relação tem com a possibilidade de impugnação
contenciosa.

Por outro lado, se é verdade que não se trata de um acto que
crie, extinga ou modifique direitos de propriedade industrial (nomea-
damente o direito sobre que incide), já que apenas afirma a vigência
de uma marca previamente registada, tal acto repercute-se na esfera
do recorrente, uma vez que a afirmação dessa vigência o impede
de requerer a caducidade do registo da marca em questão, para além
de estar em causa, em termos comerciais, a utilização das marcas
de cujo registo é titular.

Há, portanto, uma afectação do interesse do recorrente pelo acto
impugnado e não existe fundamento legítimo para a sujeição ou não
sujeição a publicidade constituir critério de recorribilidade.

De resto, o artigo 39.o do Código da Propriedade Industrial, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.o 36/2003, de 5 de Março, consagra a recor-
ribilidade dos actos administrativos, independentemente da respectiva
publicação.

6 — O Tribunal recorrido afirma que o recorrente podia ter inter-
posto recurso para o ministro da tutela.

No entanto, tal recurso não tem, manifestamente, a natureza de
recurso contencioso e não foi assumida pelo Tribunal recorrido a
possibilidade de impugnação jurisdicional da decisão do ministro.
Aliás, o argumento surge, no contexto da decisão recorrida, como
alternativa única e suficiente que o recorrente deveria ter utilizado,
sendo, por isso, improcedente no plano da constitucionalidade.

7 — Conclui-se, pois, pela inconstitucionalidade da norma do
artigo 39.o do Código da Propriedade Industrial de 1995 quando inter-
pretada no sentido de serem irrecorríveis os actos lesivos não sujeitos
a publicação no Boletim da Propriedade Industrial.

III — Decisão. — 8 — Em face do exposto, o Tribunal Constitu-
cional decide julgar inconstitucional, por violação do artigo 268.o,
n.o 4, da Constituição, a norma do artigo 39.o do Código da Pro-
priedade Industrial de 1995 quando interpretada no sentido de serem
irrecorríveis os actos lesivos não sujeitos a publicação no Boletim da
Propriedade Industrial, concedendo provimento ao recurso e revo-
gando, consequentemente, a decisão recorrida de acordo com o pre-
sente juízo de inconstitucionalidade.

Lisboa, 21 de Fevereiro de 2006. — Maria Fernanda Palma — Ben-
jamim Rodrigues — Paulo Mota Pinto — Mário José de Araújo Tor-
res — Rui Manuel Moura Ramos.

Acórdão n.o 182/2006/T. Const. — Processo n.o 404/2005. —
Acordam na 2.a Secção do Tribunal Constitucional:

1 — Relatório. — A Caixa Geral de Depósitos intentou, em 6 de
Março de 2003, no Tribunal Judicial da Comarca da Moita, acção
executiva para pagamento de quantia certa, com processo ordinário,
contra Fernando Emanuel Cunha dos Santos e mulher, Dulce Maria
Guinapo de Campos Santos, emergente de três contratos de mútuo
com hipoteca, sendo um deles celebrado em 21 de Dezembro de
1999 e outros dois em 19 de Outubro de 2001, que estes teriam
incumprido.

Por despacho de 2 de Maio de 2003 (a fl. 72), foi ordenada a
citação dos executados, através de via postal simples, para, decorrida
a legal dilação, no prazo de 20 dias pagarem ao exequente, sob pena
de o imóvel hipotecado ser penhorado [artigos 811.o, n.o 1, e 835.o
do Código de Processo Civil (CPC)].

A citação foi efectuada pela via indicada para a morada dos exe-
cutados constante das escrituras dos referidos contratos (Rua do Pre-
sidente Arriaga, 5, Penteado, Moita), constando dos autos menção
desse envio, em 9 de Maio de 2003 (a fl. 73), e tendo sido juntos
os talões com a declaração do distribuidor do serviço postal de que,
em 13 de Maio de 2003, havia procedido ao depósito das cartas de
citação no receptáculo postal da referida morada (a fls. 74 e 75).

O executado marido arguiu, em 8 de Abril de 2004, a nulidade
da citação, afirmando nunca ter recebido a correspondente carta e
ter tido conhecimento da pendência do presente processo apenas
quando o comprador de um dos imóveis o registou, aduzindo que
a morada indicada nos autos corresponde a uma quinta, não ofe-
recendo o respectivo receptáculo postal (que se encontra a mais de
130 m da residência e não é inspeccionado diariamente) qualquer
garantia de inviolabilidade. Mais suscitou a questão da inconstitu-
cionalidade, por violação dos princípios da proibição da indefesa e
do processo equitativo, consagrados no artigo 20.o da Constituição
da República Portuguesa (CRP), da aplicação do regime da citação
por via postal simples, estabelecido no artigo 236.o-A do CPC, às
acções executivas.

A exequente respondeu, afirmando não corresponder à verdade
o aduzido pelo executado quanto ao conhecimento da pendência da
execução, pois ele já sabia há muito que tinha sido instaurada acção
executiva, na sequência do que manteve vários contactos com a exe-
quente, quer nas instalações na Moita, quer na Baixa da Banheira,
tendo, numa reunião realizada em Novembro de 2003, solicitado à
exequente a marcação de data para a celebração da escritura de com-
pra e venda, altura em que liquidaria a quantia exequenda, mas, mar-
cada a escritura para 19 de Novembro de 2003, os executados não
compareceram. Quanto à sua residência, ela não constitui uma
«quinta», no sentido de terreno rústico com certo isolamento, mas
moradia com piscina e jardim, local de morada dos executados, por
eles indicada para efeitos fiscais e eleitorais, para a qual sempre foi
remetida e recebida a correspondência relativa aos mútuos em causa
e expedida, em 26 de Novembro de 2003, a carta registada de noti-
ficação do termo de penhora, que não foi devolvida, pelo que a argui-
ção de nulidade da citação, efectuada em Abril de 2004, além de
infundada, se mostrava manifestamente extemporânea.

Por despacho de 15 de Julho de 2004 (a fls. 22 e 23), foi julgada
improcedente a invocada excepção dilatória da falta de citação, repu-
tando-se conforme à Constituição a apontada solução legislativa. Pon-
derou-se nesse despacho:

«A citação ordenada no despacho de fl. 46 e efectivada a fls. 48
e 49 (por depósito) colhe a sua base legal no artigo 236.o-A, n.o 1,
do CPC (com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei
n.o 183/2000, de 10 de Agosto), onde a morada dos executados nas
escrituras de compra e venda a fls. 16 e 23 é a mesma que consta
da petição inicial e sendo a acção executiva para pagamento de quantia
certa, com escritura pública como título executivo, é esta acção que,
por excelência, representa o cumprimento de obrigações pecuniárias
(não distinguindo a lei entre acções declarativas e o processo especial
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de execução), por isso determinando o Tribunal o cumprimento desta
forma de citação.

Prosseguindo-se a citação por via postal simples nos termos do
artigo 236.o-A do CPC, não vislumbramos qualquer inconstituciona-
lidade face ao artigo 20.o da CRP.

Com efeito, essa opção do legislador ordinário fundou-se, entre
outras razões, na responsabilidade do cidadão em sociedade perante
os compromissos que assume (os quais foram firmados em 19 de
Outubro de 2001, ou seja, as escrituras foram celebradas em data
posterior à entrada em vigor da opção legislativa taxada no
artigo 236.o-A do CPC), onde se o mesmo indica uma morada e
aí residindo (como continua a residir), torna-se responsável por essa
indicação. Se o executado não verifica a caixa de correio diariamente,
ou se achava que a mesma se encontrava demasiado distante da sua
residência, tinha a obrigação de corrigir essa situação de incerteza,
com as quais era conivente e unicamente a si imputável [razão porque
não pode nunca operar a nulidade por falta de citação nos termos
dos artigos 194.o, alínea a), e 195.o, alínea e), in fine, do CPC].

Não pode é, sem mais, lançar a incerteza, afirmando que não rece-
beu qualquer carta (que a lei processual, na altura em vigor, não
admitia — cf. artigo 236.o-A, n.o 2, do CPC) perante qualquer noti-
ficação que se lhe dirija judicial ou extrajudicial. Com efeito, a caixa
de correio, merecendo actualmente tutela penal, pela sua privacidade
(enquanto extensão social e pessoal do indivíduo), não deixa de o
ser pela circunstância de os executados não a consultarem diariamente,
ou acharem que a mesma se encontrava demasiado distante.

A solução legislativa que vigorou na redacção do artigo 236.o-A
não criou qualquer incerteza ou injustiça entre as partes, antes pro-
moveu a responsabilidade dos contraentes e a segurança nas relações
jurídicas, não se encontrando de modo algum afectados quaisquer
dos princípios plasmados no artigo 20.o da CRP.

Pelo exposto, tendo-se cumprido as formalidades legais e efecti-
vando-se a citação do executado, inexiste qualquer nulidade por falta
de citação nos termos dos artigos 194.o, alínea a), e 195.o, alínea e),
ou sequer nulidade de citação nos termos do artigo 198.o, n.o 1, do
CPC, pelo que julgo improcedente a invocada excepção dilatória, dela
absolvendo o exequente.»

Deste despacho agravou o executado para o Tribunal da Relação
de Lisboa, reiterando nas respectivas alegações a tese de que «o dis-
posto no artigo 236.o-A do CPC, em vigor na altura, a aplicar-se
às acções executivas, é inconstitucional, por violar os princípios da
proibição da indefesa e do processo equitativo consagrados no
artigo 20.o da CRP.».

Por Acórdão de 24 de Fevereiro de 2005, o Tribunal da Relação
de Lisboa negou provimento ao agravo, com a seguinte funda-
mentação:

«Quer à data da instauração da execução quer da respectiva citação
encontrava-se em vigor o disposto no artigo 236.o-A do CPC, intro-
duzido pelo Decreto-Lei n.o 183/2000, de 10 de Agosto.

Nos termos do artigo 811.o, n.o 1, do CPC, na redacção anterior
à que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 38/2003, de 8 de Março,
quando não houvesse fundamento para indeferimento liminar ou aper-
feiçoamento da petição executiva, o juiz deveria ordenar a citação
do executado.

As normas reguladoras da acção executiva não definiam a forma
como deveria ser efectuada a citação, preceituando o artigo 466.o,
n.o 1, do referido Código, igualmente na redacção anterior à do men-
cionado Decreto-Lei n.o 38/2003, que: ‘São subsidiariamente aplicáveis
ao processo de execução, com as necessárias adaptações, as disposições
reguladoras do processo de declaração que se mostrem compatíveis
com a natureza da acção executiva’.

Deste modo, a citação para a acção executiva teria de ser efectuada
pela forma prevista para o processo declarativo e, tratando-se de
incumprimento contratual, esta deveria operar-se por via postal sim-
ples, como determinava o n.o 1 do referido artigo 236.o-A do CPC.

Dúvidas não restam de que a morada indicada na petição executiva
é a que consta dos contratos de mútuo e que a citação se efectuou
por depósito no respectivo receptáculo postal, razão para que o facto
de o agravante ter indicado para efeitos do registo predial outra
morada distinta da constante dos aludidos contratos seja de todo
irrelevante, tendo em conta o n.o 2 do artigo 236.o-A do mencionado
Código.

A circunstância de o receptáculo postal se encontrar a 130 m não
ser inspeccionado diariamente e não oferecer garantias de inviola-
bilidade também não conduz à ilegalidade da citação, na medida em
que é ao agravante que incumbe providenciar pela aquisição e colo-
cação de um receptáculo postal não só em condições de segurança
como ainda em local apropriado e cómodo para a sua conveniente
inspecção.

A revogação da citada disposição legal, operada pelo dito Decre-
to-Lei n.o 38/2003, de 8 de Março, não teve a ver com qualquer
dúvida, porventura existente, sobre a constitucionalidade do preceito,

mas sim com o constante do preâmbulo deste diploma, na parte em
que refere: ‘Aproveita-se a nova figura do solicitador de execução
para lhe atribuir a citação pessoal do réu na acção declarativa, simul-
taneamente se fazendo cessar a modalidade da citação postal simples’.

Na realidade, o facto de nas acções para cumprimento de obrigações
pecuniárias emergentes de contrato reduzido a escrito a citação ser
efectuada por aviso postal simples para a morada indicada nesse con-
trato não inibe o réu ou executado e, consequentemente, o agravante
de se defenderem nem tão pouco de exercerem os direitos previstos
no artigo 20.o da CRP.

O artigo 236.o-A do CPC teve em vista a segurança jurídica e o
evitar perturbações nas citações nos casos ali previstos.

Perante isto, não se vislumbra que uma citação operada por aviso
postal simples e colocada, como foi o caso em apreço, no receptáculo
da residência do agravante possa obstar aos seus direitos de defesa
e ao acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva, motivo pelo
que a alegada inconstitucionalidade não se verifica.

A citação foi, pois, legalmente efectuada.
Assim, face ao exposto, nega-se provimento ao agravo e, em con-

sequência, confirma-se o douto despacho recorrido.».

É contra este acórdão que, pelo mesmo recorrente, vem interposto
o presente recurso para o Tribunal Constitucional, ao abrigo do
artigo 70.o, n.o 1, alínea b), da Lei de Organização, Funcionamento
e Processo do Tribunal Constitucional, aprovada pela Lei n.o 28/82,
de 15 de Novembro, e alterada, por último, pela Lei n.o 13-A/98,
de 26 de Fevereiro (LTC), pretendendo ver apreciada a inconsti-
tucionalidade, por violação dos princípios da proibição da indefesa
e do processo equitativo, consagrados no artigo 20.o da CRP, «da
norma ínsita no artigo 236.o-A do CPC, com a redacção que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.o 183/2000, de 10 de Agosto.».

No Tribunal Constitucional, o recorrente apresentou alegações, no
termo das quais formulou as seguintes conclusões:

«I — O disposto no artigo 236.o-A, n.o 1, do CPC, em vigor na
altura, a aplicar-se às acções executivas, é inconstitucional por violar
os princípios da proibição da indefesa e do processo equitativo con-
sagrados no artigo 20.o da CRP.

II — Tal violação foi prontamente verificada pelo legislador que,
com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.o 38/2003, de 8 de Março,
revogou tal disposição, acabando com a possibilidade da citação por
via postal simples.»

A recorrida não contra-alegou.
Tudo visto, cumpre apreciar e decidir.
2 — Fundamentação. — Foi o Decreto-Lei n.o 183/2000, de 10 de

Agosto, que, com o aditamento do artigo 236.o-A e a alteração de
redacção do artigo 238.o, ambos do CPC, veio estabelecer a pos-
sibilidade de «citação por via postal simples» em duas situações: nas
acções para cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de
contrato reduzido a escrito e nos casos de frustração de citação por
via postal por meio de carta registada com aviso de recepção. Na
primeira hipótese, a citação era feita mediante o envio de carta simples,
dirigida ao citando e endereçada para o domicílio ou sede que tivesse
sido inscrito naquele contrato para identificação da parte (excepto
se esta tivesse expressamente convencionado um outro local onde
se devesse considerar domiciliada ou sediada para efeitos de realização
da citação em caso de litígio). Na segunda hipótese, a secretaria obti-
nha informação sobre a residência, local de trabalho ou, tratando-se
de pessoa colectiva ou sociedade, sobre a sede ou local onde fun-
cionava normalmente a administração do citando, nas bases de dados
dos serviços de identificação civil, da segurança social, da Direcção-
-Geral dos Impostos e da Direcção-Geral de Viação, e, então, das
duas uma: ou existia coincidência entre os endereços da carta registada
enviada e os constantes de todas as bases de dados, caso em que
se procedia à citação por via postal simples para esse local, ou não
existia essa coincidência, caso em que a citação por via postal simples
devia ser feita para cada um dos locais constantes dessas bases. As
formalidades da citação eram as seguintes: i) o funcionário judicial
lavrava uma cota no processo com a indicação expressa da data da
expedição da carta simples ao citando e do domicílio ou sede para
a qual foi enviada (n.o 5 do artigo 236.o-A); ii) o distribuidor do
serviço postal procedia ao depósito da referida carta na caixa de correio
do citando e lavrava uma declaração indicando a data e confirmando
o local exacto desse depósito, remetendo-a de imediato ao serviço
ou tribunal remetente (n.o 6 do artigo 236.o-A). A notificação con-
siderava-se efectuada no dia em que o distribuidor do serviço postal
tivesse depositado a carta na caixa postal do citando ou na caixa
postal do endereço indicado nas bases de dados, data que era indicada
na declaração remetida ao Tribunal, e tinha-se por efectuada na pessoa
do citando (n.o 2 do artigo 238.o-A do CPC).

Essa possibilidade de citação por via postal simples, instituída pelo
Decreto-Lei n.o 183/2000, foi entretanto revogada pelo Decreto-Lei
n.o 38/2003, de 8 de Março, sendo agora regra a de que a citação
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postal se faz por meio de carta registada com aviso de recepção
(artigo 236.o) e de que, frustrando-se essa via postal, é efectuada
mediante contacto pessoal do solicitador de execução com o citando
(artigo 239.o).

É conhecida a polémica que a referida inovação suscitou quer entre
os profissionais forenses quer a nível doutrinário, com base na alegada
insegurança, não só do conhecimento mas da própria cognoscibilidade
do acto de citação por parte do destinatário. Carlos Lopes do Rego
(«Os princípios constitucionais da proibição da indefesa, da propor-
cionalidade dos ónus e cominações e o regime da citação em processo
civil», em Estudos em Homenagem ao Conselheiro José Manuel Cardoso
da Costa, Coimbra, 2003, pp. 835-859) aponta, a este propósito, como
aspectos criticáveis: i) quanto ao primeiro grupo de situações (acções
emergentes de contratos escritos): 1) a suficiência da mera indicação
da residência ou sede do citando constante do contrato escrito (não
se exigindo — como no «regime dos procedimentos destinados a exigir
o cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de contratos
de valor não superior à alçada do tribunal de 1.a instância», aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 269/98, de 1 de Setembro —, a convenção pelas
partes do local onde se consideram domiciliadas para efeito de rea-
lização de citação ou notificação em caso de litígio); 2) a aplicabilidade
do regime independentemente do valor da causa; e 3) a não exigência
de uma primeira tentativa de citação por via postal registada (como
ocorria nesse Regime); ii) quanto ao segundo grupo de situações
(acções que não tenham como causa de pedir um contrato em que
se haja inscrito o domicílio ou a sede do réu mas em que se frustrou
a tentativa de citação por via postal registada): a criação de um ver-
dadeiro domicílio judicial necessário, assente nos elementos que cons-
tem, em alternativa, das quatro bases de dados referidas, a que a
secretaria passa a ter acesso sem necessidade da autorização judicial
prevista no artigo 519.o-A do CPC; iii) quanto a ambos os grupos
de situações: a manutenção integral dos efeitos cominatórios e pre-
clusivos associados à revelia do réu, cuja gravidade «pressupõe neces-
sariamente uma certeza prática no conhecimento ou cognoscibilidade
do acto de citação e uma efectiva e real possibilidade de arguir os
vícios que, porventura, inquinem tal acto», condições que «não se
mostram suficientemente asseguradas pelo regime estabelecido para
a citação por via postal simples, já que o simples depósito de uma
carta no receptáculo postal de um domicílio presumido não assegura,
em termos bastantes, aquela cognoscibilidade.».

Apesar do conhecimento destas críticas e da vigência do questio-
nado regime durante cerca de três anos, o certo é que esta é a primeira
vez que a questão da constitucionalidade da norma do artigo 236.o-A
do CPC é colocada ao Tribunal Constitucional, e, no que concerne
à estatuição do artigo 238.o, apenas se registaram cinco decisões deste
Tribunal: Acórdãos n.os 287/2003, 91/2004, 243/2005 e 104/2006 e Deci-
são Sumária n.o 505/2004.

A primeira decisão que o Tribunal Constitucional proferiu sobre
o regime da citação por via postal simples recaiu numa hipótese em
que, em acção declarativa subsequente a procedimento de injunção
em que se frustrara a notificação por carta registada com aviso de
recepção do requerido, não tendo as partes estipulado um domicílio
no contrato de cujo incumprimento emergia a acção, o réu foi ime-
diatamente citado, por via postal simples, para a residência indicada
pelo credor, sem que o Tribunal averiguasse previamente a coinci-
dência dessa residência com as constantes das bases de dados refe-
renciadas no n.o 1 do artigo 238.o do CPC. Trata-se do Acórdão
n.o 287/2003, no qual o Tribunal Constitucional julgou inconstitucional
a interpretação normativa do n.o 2 do artigo 238.o do CPC em causa,
e no qual, após recordar anterior jurisprudência sobre o princípio
da proibição de indefesa, designadamente em citações e notificações
no domínio do direito processual civil (Acórdãos n.os 271/95 e 333/95),
consignou o seguinte:

«Recentemente, disse-se no Acórdão n.o 508/2002, de 2 de Dezem-
bro, in Diário da República, 2.a série, de 26 de Fevereiro de 2003:

‘O direito de defesa do réu ou demandado judicialmente, ou o
chamado princípio da proibição da indefesa, é indiscutivelmente um
direito de natureza processual ínsito no direito de acesso aos tribunais,
constante do artigo 20.o da Constituição, e cuja violação acarretará
para o particular prejuízos efectivos decorrentes de um impedimento
ou um efectivo cerceamento ao exercício do seu direito de defesa.’

E, mais adiante, escreveu se que ‘[ . . . ] o legislador tem de prever
mecanismos para evitar que o processo fique parado indefinidamente,
à espera de que o demandado seja localizado e chamado ao processo.
Há que conciliar e equilibrar os vários princípios e interesses em
jogo, nomeadamente os do contraditório e da referida proibição da
indefesa com aquele outro princípio da celeridade processual e ainda
com os princípios da segurança e da paz jurídica, que são valores
e princípios de igual relevância e constitucionalmente protegidos’ e
não permitir que o processo ‘se arraste indefinidamente em inves-
tigações exaustivas e infindáveis ou que as mesmas se possam reabrir

ou efectuar novamente a qualquer momento no decurso do processo,
o que poderia ter consequências desestabilizadoras e frustrar assim
o alcance da justiça.’.

7 — Ora, no caso em apreço, seguindo esta linha jurisprudencial,
o que importa decidir é se no balanceamento daqueles princípios
e interesses referidos no acórdão que se acabou de transcrever a
solução legislativa em causa — tal como o julgador a interpretou
ofende desproporcionadamente os direitos de defesa do demandado,
pela forma adoptada de comunicação da propositura da acção, nomea-
damente se ela oferece as garantias mínimas de segurança e fiabilidade
em termos de se não tornar impossível ou excessivamente difícil a
ilisão da presunção de efectivo recebimento da citação, defendendo-se
contra a eventualidade de ausências ocasionais.

E recorde se, uma vez mais, que a interpretação judicial em causa —
afastada por inconstitucionalidade — se configura nos seguintes
termos:

Em caso de cobrança de um crédito inferior à alçada da 1.a instância,
emergente de um contrato escrito, sem domicílio convencionado, a
citação do demandado, na acção subsequente ao processo de injunção
em que se frustrou a notificação por carta registada endereçada para
o domicílio indicado pelo autor, deve fazer-se por via postal simples,
sem prévia consulta às bases referidas no artigo 238.o, n.o 1, do CPC.

Entende se que esta ‘norma’ ofende o disposto no artigo 20.o da
Constituição.

Tem, com efeito, razão o recorrente quando sustenta que deste
modo se confere uma tutela desproporcionada ao interesse da cele-
ridade no andamento dos processos ‘desvalorizando, concomitante-
mente, as exigências de segurança e justiça e o cabal cumprimento
da regra do contraditório’.

De facto, tal ‘norma’ acaba por fazer aplicar aos casos em que
não há domicílio convencionado — e, consequentemente, não há por
parte do devedor o dever de informar o credor das alterações do
domicílio, nem a obrigação de controlar periodicamente o correio
depositado no receptáculo postal do domicílio — o regime previsto
para as situações de domicílio pactuado.

Com este regime, em que não há qualquer comprovação de exac-
tidão do dado referente ao domicílio do réu (não se consultam as
bases referidas no artigo 283.o, n.o 1, do CPC), torna-se extremamente
onerosa ou mesmo impossível a ilisão da presunção de depósito da
carta simples no receptáculo postal daquele domicílio (a prova de
um facto negativo), sendo certo que a certificação do depósito é feita
pelo distribuidor do servidor postal que, como diz o recorrente, ‘não
pode considerar-se um funcionário público provido de fé pública’.

Trata-se, pois, de uma situação em que se pressupõe o efectivo
conhecimento da petição, por parte do réu, quando o depósito da
carta simples não representa um índice seguro da sua recepção e
dificilmente pode ser ilidido. Tudo com a consequência de a falta
de contestação gerar a condenação de preceito consagrada no artigo 2.o
do «Regime dos Procedimentos» anexo ao Decreto-Lei n.o 269/98
e a subsequente execução do réu.

Mostra-se, assim, violado o princípio constitucional da ‘proibição
da indefesa’ e a exigência de um ‘processo equitativo’ ínsitos no
artigo 20.o da CRP.»

Posteriormente, pelos Acórdãos n.os 91/2004 e 243/2005, o Tribunal
Constitucional viria a não julgar inconstitucional a norma do n.o 2
do artigo 238.o do CPC, mas salientando que a situação era diversa
na apreciada no Acórdão n.o 287/2003 (nos casos de que emergiram
os recursos onde foram proferidos aqueles dois Acórdãos, havia sido
inicialmente tentada a citação através de carta registada com aviso
de recepção, que resultou frustrada por a carta não ter sido reclamada
pelo destinatário, e a secretaria procedera a pedidos de informação
às entidades oficiais e a consulta das aludidas bases de dados, tendo
sido expedidas cartas postais simples para todos os endereços apu-
rados), e não deixando de sublinhar, por reprodução do afirmado
no Acórdão n.o 335/95, que:

«[. . . ] nos processos cíveis — normalmente quando estão essen-
cialmente em causa pretensões de natureza patrimonial e as partes
são, para a lei, perfeitamente iguais — o legislador tem de prever
mecanismos para evitar que o processo fique parado indefinidamente,
à espera de que o demandado seja localizado e chamado ao processo.
Tratando-se de processos de diferente natureza, por exemplo em pro-
cessos de natureza penal, as preocupações de evitar que o processo
fique parado à espera de localização do arguido levam à consagração
de outros mecanismos, sendo perfeitamente compreensível que o grau
de exigência quanto a tais mecanismos seja superior, dados os inte-
resses em causa, nomeadamente a regra constitucional de que o pro-
cesso penal assegura todas as garantias de defesa (veja-se o instituto
da contumácia em processo penal).»

Por seu turno, a Decisão Sumária n.o 505/2004, em caso considerado
similar àquele sobre que versara o Acórdão n.o 91/2004, voltou a
julgar não inconstitucional a norma do artigo 238.o, n.o 2, do CPC.
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Por último, o Acórdão n.o 104/2006 julgou inconstitucional, por
violação dos artigos 20.o, n.os 1 e 4, e 18.o, n.o 2, da CRP, a norma
do artigo 238.o-A, n.o 4, do CPC, na redacção do Decreto-Lei
n.o 183/2000, de 10 de Agosto, «quando aplicada a casos de intervenção
provocada em que a não intervenção do chamado no processo não
impeça que se constitua, quanto a ele, caso julgado». Convocando,
como parâmetros constitucionais, os princípios da proibição da inde-
fesa e da proporcionalidade, este na tripla perspectiva da adequação
(a medida legislativa em causa é apropriada à prossecução do fim,
a ela subjacente, da celeridade processual?), da necessidade (ela sig-
nificou a «menor desvantagem possível» para a posição fundamental
decorrente do direito de acesso aos tribunais?) e da proporcionalidade
em sentido estrito (o resultado obtido é proporcional à carga coactiva
que comporta?), na «ponderação de meios e fins», a que o acórdão
referido procedeu, foram determinantes, para a emissão final do juízo
de inconstitucionalidade, as circunstâncias de, no caso concreto em
apreço: i) a quantia envolvida no processo ser elevada (85 880 278$);
ii) o citando já não residir nos diferentes locais em que se presumia
a sua residência; iii) não se estar perante uma situação de domicílio
convencional ou electivo; e iv) a posição processual do citando, como
chamado, poder implicar, nos termos em que o chamamento foi feito,
a formação de caso julgado, mesmo sem a sua intervenção no processo.

No presente caso, porém, está em causa a norma do artigo 236.o-A,
n.o 1, do referido Código, que possibilita, nas acções para cumprimento
de obrigações pecuniárias emergentes de contrato reduzido a escrito,
a citação mediante o envio de carta simples, dirigida ao citando e
endereçada para o domicílio ou sede que tenha sido inscrito naquele
contrato para identificação da parte, excepto se esta tiver conven-
cionado um outro local onde se deva considerar domiciliada ou sediada
para efeitos de realização da citação em caso de litígio. Não se exige,
pois, nestas situações, ao contrário do que sucede na previsão do
artigo 238.o do CPC, nem a prévia tentativa (frustrada) de citação
por via postal registada nem a consulta das referidas quatro bases
de dados para controlo da correcção da indicação da morada do
citando.

Não se afigura, porém, que, no contexto do caso em análise, estas
diferenças de regime se revelem particularmente relevantes. Quando
as duas últimas escrituras dos contratos de mútuo que estiveram na
base da instauração do processo executivo foram celebradas (em 19
de Outubro de 2001) já estava em vigor o regime instituído pelo
Decreto-Lei n.o 183/2000, de 10 de Agosto, através do aditamento
do artigo 236.o-A e da alteração de redacção do artigo 238.o, ambos
do CPC, pelo que o recorrente sabia (ou podia e devia saber) que
a morada por ele indicada como sua nos referidos contratos (e uma
vez que nestes não fora expressamente convencionado um outro local
onde se devesse considerar domiciliado) era aquela para onde seriam
remetidas todas as citações e notificações nos processos judiciais que,
em caso de litígio, contra ele viessem a ser instaurados. Por outro
lado, também sabia (ou podia e devia saber) que, em caso de alteração
de residência, tinha a obrigação legal de a comunicar à outra parte,
com a antecedência fixada no n.o 2 do mesmo artigo 236.o-A.

Sublinhe-se que, com a celebração dos contratos em causa contratos
de mútuo com hipoteca, celebrados um em 21 de Dezembro de 1999,
da quantia de 9 900 000$ (E 49 380,99), e dois em 19 de Outubro
de 2001, das quantias de 19 028 741$ (E 94 914,16) e de 16 764 000$
(E 83 618,48), destinados ao financiamento de aquisição de habitação
própria permanente, sendo que a hipoteca constituída nos dois últimos
contratos recaiu sobre o prédio já habitado pelos mutuários — se esta-
beleceu entre as partes um relacionamento duradouro que, em prin-
cípio, se estenderia ao longo dos anos até total amortização dos
empréstimos (cujo prazo foi sempre estipulado em 30 anos), sendo
essencial, para o cumprimento das recíprocas obrigações, que cada
uma mantivesse a outra informada de eventuais alterações do domi-
cílio ou sede inicialmente indicados. Neste contexto, não se pode
considerar que fosse inesperada ou abusiva (no sentido de descon-
forme com a finalidade da sua menção) a utilização da morada indi-
cada pelos mutuários nas escrituras como endereço adequado para
dar notícia da instauração da execução, muito provavelmente na
sequência da frustração de tentativas extrajudiciais de solução do lití-
gio, diferentemente das situações em que só com o chamamento a
juízo o notificando se apercebe da instauração do pleito contra si.

Por outro lado, no presente caso — diversamente do ocorrido no
processo em que foi proferido o Acórdão n.o 104/2006, em que se
apurou que o citando já não residia nos diferentes locais em que
se presumia a residência —, nenhuma dúvida se suscita quanto à cor-
recção da morada dos executados, pois a que constava dos contratos
de mútuo e para a qual foram endereçadas as cartas de citação cor-
responde justamente à sua residência efectiva, pelo que a não exigência
(em contraste com o estatuído no artigo 238.o) de prévia consulta
às aludidas bases de dados surge como, de todo, irrelevante.

Em causa está, pois, tão-só a fiabilidade da tramitação desta forma
de citação. Ora, há que reconhecer que o legislador rodeou a utilização
deste modo de comunicação de actos de especiais cautelas: exige que
o oficial de justiça lavre cota no processo com a indicação expressa

da data da expedição da carta simples ao citando ou ao notificando
e do domicílio ou sede para a qual foi enviada (n.o 5 do artigo 236.o-A
do CPC e n.o 2.o da Portaria n.o 1178-A/2000, de 15 de Dezembro)
e exige que o distribuidor do serviço postal emita duas declarações
escritas (uma no verso do sobrescrito depositado e a outra na prova
de depósito, que deve destacar do sobrescrito e enviar de imediato
ao tribunal remetente) de que efectuou o depósito da carta na caixa
de correio do citando ou do notificando, confirmando o local exacto
deste depósito, indicando a respectiva data e apondo a sua assinatura
de forma legível (n.o 6 do artigo 236.o-A do CPC e n.o 3.o da Portaria
n.o 1178-A/2000). A isto acresce que eventual falsa declaração de
depósito fará incorrer o distribuidor de serviço postal seu autor em
infracção disciplinar e mesmo, caso exista intenção de causar prejuízo
a outra pessoa ou ao Estado ou de obter para si ou para outra pessoa
benefício ilegítimo, infracção criminal [artigo 256.o, n.o 1, alínea b),
do Código Penal].

Por outro lado, não surge como excessivamente oneroso para os
particulares destinatários das comunicações judiciais, no âmbito do
dever de colaboração com a administração da justiça, enquanto mani-
festação de uma cidadania responsável, a manutenção, em condições
de segurança, de receptáculos para a correspondência postal que lhes
seja dirigida e a consulta regular da mesma. Ao que acresce a previsão,
no n.o 3 do artigo 252.o-A do CPC (na redacção do Decreto-Lei
n.o 183/2000, alterada pela Lei n.o 30-D/2000, de 20 de Dezembro),
de que ao prazo de defesa do citando acresce uma dilação de 30 dias
quando a citação haja sido por via postal simples, o que previne situa-
ções de eventuais ausências temporárias do citando da sua residência.

Por último, saliente-se que — diversamente do que ocorria na situa-
ção sobre que versou o Acórdão n.o 104/2006, em que a posição
processual do citando, como chamado, podia implicar a formação
de caso julgado a ele oponível, mesmo sem a sua intervenção no
processo —, no presente caso (em que o executado, nas intervenções
processuais que veio a assumir nos autos após a arguição da nulidade
da citação, jamais questionou a existência e validade dos contratos
celebrados nem a interrupção do cumprimento das prestações a que
se obrigara) o despacho notificando (cf. fl. 72) destinava-se a instar
o executado a pagar ao exequente, no prazo de 20 dias, decorrida
a legal dilação, sob pena de o imóvel hipotecado ser penhorado, o
que, aliás, resulta de determinação legal expressa (artigo 835.o, n.o 1,
do CPC).

Neste contexto, associando, por um lado, as particulares cautelas
previstas pelo legislador para evitar a ocorrência de erros na tramitação
deste meio de comunicação, com clara identificação de todos os passos
dessa tramitação e respectivos responsáveis, com, por outro, a cola-
boração razoavelmente exigível aos destinatários das comunicações,
e ainda, por último, a concessão da aludida dilação, impõe-se a con-
clusão de que o sistema instituído oferece suficientes garantias de
assegurar, pelo menos, que o acto de comunicação foi colocado na
área de cognoscibilidade do seu destinatário, em termos de ele poder
eficazmente exercitar os seus direitos de defesa, o que é o suficiente
para não dar por verificada a violação dos princípios da proibição
da indefesa e do processo equitativo.

3 — Decisão. — Em face do exposto, acordam em:

a) Não julgar inconstitucional a norma do artigo 236.o-A, n.o 1,
do CPC, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 183/2000,
de 10 de Agosto; e, consequentemente,

b) Negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recor-
rida, na parte impugnada.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 20 unidades
de conta.

Lisboa, 8 de Março de 2006. — Mário José de Araújo Torres (rela-
tor) — Maria Fernanda Palma — Paulo Mota Pinto — Benjamim
Rodrigues — Rui Manuel Moura Ramos.

Acórdão n.o 183/2006/T. Const. — Processo n.o 347/2005. —
Acórdão na 2.a Secção do Tribunal Constitucional:

I — Relatório. — 1 — José Leite Gonçalves instaurou, junto do Tri-
bunal Judicial da Comarca de Guimarães, acção declarativa, sob a
forma de processo sumário, contra Maria dos Santos Neto Candeias,
pedindo a declaração de nulidade de um contrato de mútuo e a con-
denação da ré no pagamento da quantia de E 14 954, acrescida de
juros.

A ré foi citada e recebeu cópia da petição inicial, cópia essa que
se encontrava incompleta. Por outro lado, foi dito à ré, pelo fun-
cionário da Secretaria Judicial, que não era obrigatória a constituição
de mandatário.

A ré não contestou a acção.
O Tribunal considerou a ré regularmente citada e julgou a acção

parcialmente procedente.
2 — Autor e ré interpuseram recursos para o Tribunal da Relação

de Guimarães. A ré sustentou nas alegações de recurso a incons-
titucionalidade do artigo 198.o, n.o 2, do Código de Processo Civil.
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O Tribunal da Relação de Guimarães, por Acórdão de 23 de Feve-
reiro de 2005, julgou improcedentes os recursos interpostos.

Quanto ao recurso da ré, o Tribunal entendeu o seguinte:

«IV — 1 — Impõe-se apreciar em 1.o lugar, a apelação da ré, pois
que resultado possível da sua procedência é o da anulação total do
processo, o que manifestamente prejudicaria o conhecimento da ape-
lação interposta pelo autor.

Com efeito, aquela apelação postula a apreciação das seguintes
questões:

A — Saber se a citação da ré tendo sido irregular porque não
tenha a mesma recebido com ela a petição inicial completa,
e, porque lhe foi indicado erradamente que não era neces-
sária a constituição de advogado, se poderá ter, não, como
meramente nula, mas como inexistente, para o efeito de
se concluir pelo atempado da sua arguição, de modo a
impor-se a anulação do processado salvando-se apenas a
petição inicial;

B — Saber se, caso assim não se entenda, e se entenda antes
que, havendo mera nulidade da citação, esta nulidade está
sanada por falta da tempestiva arguição, não se deverá
entender a norma do artigo 198.o, n.o 2, como inconsti-
tucional, por violação dos princípios constitucionais cons-
tantes dos artigos 13.o e 20.o da CRP;

C — Saber se a petição inicial não é inepta por incompatibilidade
substancial dos pedidos formulados pelo A.

A — Invoca a ré que com a citação não recebeu a petição inicial
completa, faltando-lhe a fl. 5 v.o

Torna-se pouco compreensível esta referência à fl. 5 v.o da petição,
pois que tal articulado apenas comporta duas folhas e meramente
três páginas [. . . ]

Mas admitindo-se que o duplicado da petição inicial a entregar
à ré não o foi de forma completa, desde o momento em que esta
não fez qualquer prova dessa falha e desde o momento em que não
veio ao processo oportunamente reclamá-la — dispondo para o efeito,
como melhor se verá, do prazo que lhe foi indicado para contestar —,
é evidente que nenhum relevo se poderia agora dar àquela omissão.

Não faz qualquer sentido entender que a incompletude da petição
inicial entregue no acto da citação, ainda por cima totalmente inde-
monstrada, possa implicar a ausência total de citação com os con-
sequentes efeitos. Estaria descoberto o modo de os réus destruírem
a seu bel-prazer todo o processado, o que é absolutamente insus-
tentável.

É que de facto, embora a falta de citação — a que se reporta o
artigo 196.o do CPC — e a nulidade da citação — a que se reporta
o artigo 198.o do CPC — sejam ambas nulidades de acto processual,
a primeira tem implicações muito mais graves, do que a segunda,
não tanto pelas respectivas consequências mais directas — pois que,
se ali implica a anulação do processado posterior à petição
[artigo 194.o, alínea a)], aqui, implicando a repetição da citação, impli-
cará também a anulação dos termos subsequentes, já que os mesmos
dela dependem absolutamente, nos termos do artigo 201.o, n.o 2 —,
mas porque ali se está na presença de uma nulidade principal (quer
dizer, passível de ser conhecida oficiosamente e em qualquer momento
processual, e consequentemente passível de ser arguida igualmente
por qualquer das partes em qualquer momento processual) e aqui
se está na presença de uma nulidade quase sempre secundária (quer
dizer, só passível de ser conhecida por reclamação do interessado,
e que se sana na falta da sua oportuna arguição), só assim não suce-
dendo quando a mera irregularidade da citação ocorra em citação
edital, ou quando essa irregularidade se traduza no facto de não ter
sido indicado qualquer prazo para a defesa, que são casos em que
a nulidade da citação é de conhecimento oficioso, nos termos do
artigo 202.o do CPC.

Ora, o que está na base de implicações tão diversas é que a falta
de citação implica que o destinatário da citação não chega a ter (sufi-
ciente) conhecimento do conteúdo do acto, de modo a poder defen-
der-se eficazmente, enquanto na nulidade da citação apenas não foram
observadas na sua realização formalidades prescritas na lei, mas sem
que estas — que, necessariamente, para que a irregularidade possa
relevar como nulidade, hão-de ter prejudicado a defesa do citado
(cf. artigos 198.o, n.o 4, e 201.o, n.o 1, parte final) — comprometam,
afinal, o conhecimento do acto de modo a colocar em causa a defesa
do citado.

De facto todas as situações previstas especificamente como cor-
respondendo a falta de citação — artigo 196.o e suas alíneas a) a
e) — têm de comum a não cognoscibilidade do acto pelo citado, como,
de algum modo, resulta da situação mais genérica prevista nesta última
alínea.

De tal modo que não repugna, obviamente, e tal como o defende
Lopes do Rego na passagem que a apelante pôs em evidência, que
em situações limites, uma ou conjugadas irregularidades numa citação,
ainda que não possam reconduzir-se propriamente a qualquer das

situações referidas nas alíneas do artigo 196.o, porque, na prática,
inviabilizaram “a cognoscibilidade pelo citando do conteúdo do acto,
dificultando-lhe em termos desproporcionados o exercício do direito
de defesa”, integrem o vício da falta de citação.

Ora não é esse, manifestamente, o caso da incompletude do dupli-
cado da petição inicial entregue no acto da citação, como não é o
caso de erradamente se advertir o citando que “não é obrigatória
a constituição de mandatário judicial”.

É que a menção, no acto da citação, da obrigatoriedade ou não
da constituição de mandatário move-se num plano diferente do da
maior ou menor cognoscibilidade do conteúdo do acto.

Se a um citando é dito, correctamente, que se pode defender sem
que lhe seja obrigatório constituir advogado, tal não significa que
o não constitua, ou que, de todo o modo, a ele não recorra quando
é citado. Mas se o não constituir, ou nem sequer a ele recorrer quando
é citado, não deixará de poder contestar sozinho, fazendo-o na medida
da sua compreensão e capacidade, sujeitando-se depois à sua maior
ou menor habilidade. Ponto é que saiba claramente que se não con-
testar se terão por confessados os factos articulados pelo A, intuindo,
nesse caso e, naturalmente, a sua provável condenação na acção.

A falta de causalidade de um erro da secretaria como o que está
sob análise para a indefesa do citando é posta em relevo quando
se tenha presente que quem se apresente a contestar sozinho em
acção, em que, pelo seu valor ou conteúdo, o patrocínio judiciário
é obrigatório — e ainda que tenha sido correctamente advertido no
acto da citação para a necessidade do patrocínio judiciário — nunca
verá, sem mais, o seu direito de defesa coarctado pela falta de cons-
tituição de mandatário, sendo-lhe conferido prazo certo para o fazer,
sob pena — e só então — de ficar sem efeito a defesa que apresentou,
isto nos termos do artigo 33.o do CPC.

Se, na situação dos autos, a ré se tivesse apresentado sozinha a
contestar, convencida que estaria, pela advertência contida na citação,
de que o patrocínio judiciário não era obrigatório, e se, notificada
depois para constituir mandatário, o constituísse, é evidente que não
se deixaria de admitir a nova defesa que este entendesse apresentar,
em representação daquela.

Só que, no caso dos autos, a ré não apresentou qualquer defesa.
Mas porque não estava impedida de o fazer, ainda que sozinha,

o apontado erro relativo à não necessidade de constituição de advo-
gado não se pode entender como causal relativamente a esta sua
indefesa.

Isto tudo foi referido, para se concluir, que a irregularidade em
análise — consistente em erradamente se advertir para a desneces-
sidade de constituição de mandatário — não pode implicar o resultado
de uma falta de citação.

Mas obviamente que constitui uma nulidade da citação pois que
indiscutivelmente a falta cometida prejudica a defesa do citando
artigo 198.o, n.o 4 — e é certo que os erros da secretaria não podem
prejudicar a parte — artigo 161.o, n.o 6, do CPC.

Tinha é que ser arguida no prazo indicado para a contestação,
nos termos do artigo 198.o, n.o 2, do CPC, sob pena da respectiva
sanação, e não o foi.

B — É tempo de transitar para a segunda questão acima relevada.
Entende a ré que a aplicação à situação dos autos do referido
artigo 198.o, n.o 2 (na sua 1.a parte), é inconstitucional porque implicará
violação dos princípios consagrados nos artigos 13.o e 20.o da CRP,
respectivamente princípio da igualdade das partes e princípio do acesso
à justiça.

Um e outro dos apontados princípios, para além de terem assento
constitucional, são estruturantes da nova legislação do processo civil.

Postula o princípio da igualdade que se dê tratamento igual a situa-
ções essencialmente iguais e tratamento desigual a situações de facto
desiguais (proibindo, inversamente, o tratamento desigual de situações
iguais e o tratamento igual de situações desiguais) — cf., entre muitos
outros, o recente Acórdão, do Tribunal Constitucional, n.o 719/2004,
in Diário da República, 2.a série, de 3 de Fevereiro de 2005, p. 1733.

Ora, como atrás se viu, a situação para que a ré reclama tratamento
de f́alta de citação não se equivale a esta, não merecendo tal tra-
tamento, sob pena de, justamente como resulta da atrás transcrita
formulação do princípio da igualdade, se ofender tal princípio.

Também a situação em causa nos autos, não sendo tratada como
de “falta de citação”, não descamba em verdadeiro obstáculo ou difi-
cultação do acesso aos tribunais na suas dimensões de direito a uma
tutela efectiva e eficaz e de proibição de indefesa, pois, como se
viu, nem por isso a ré deixava de se poder defender, se se tivesse
proposto a tal. Consequentemente, não há que julgar inconstitucional
a norma do n.o 2 do artigo 198.o do CPC na interpretação e aplicação
que dela se fez nos presentes autos.»

3 — Maria dos Santos Neto Candeias interpôs recurso de cons-
titucionalidade nos seguintes termos:

«Maria dos Santos Neto Candeias, recorrente nos autos à margem
melhor identificados, e beneficiária de apoio judiciário na modalidade
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de dispensa total do pagamento de taxa de justiça e demais encargos
com o processo, não se conformando com a douta decisão que lhe
foi notificada, vem dela interpor recurso para o Tribunal Constitu-
cional, o que o faz nos termos seguintes:

O recurso é interposto ao abrigo da alínea b) do n.o 1 do
artigo 70.o da Lei n.o 28/82, de 15 de Novembro, na redacção
dada pela Lei n.o 85/89, de 7 de Setembro, e pela Lei
n.o 13-A/98, de 26 de Fevereiro;

Pretende-se ver apreciada a inconstitucionalidade do n.o 2 do
artigo 198.o do Código de Processo Civil com a interpretação
com que foi aplicada na douta decisão recorrida no sentido
de concluir-se que o facto de a secretaria judicial, no acto
de citação, ter erradamente advertido para a desnecessidade
de constituição de mandatário não poder implicar o resultado
de uma falta de citação, mas, antes, uma nulidade de citação,
pois que indiscutivelmente a falta cometida prejudica a defesa
do citando — artigo 198.o, n.o 4, do CPC — e é certo que os
erros da secretaria não podem prejudicar a parte — artigo 161.o,
n.o 6, do CPC —, tendo aquela que ser arguida no prazo indi-
cado para a contestação nos termos do n.o [sic] do artigo 198.o
do CPC, sob pena da respectiva sanação, e não o foi, pelo
que a aplicação do n.o 2 do artigo 198.o do CPC, na situação
dos autos, não é inconstitucional, pois a situação para que
a ré reclama tratamento de falta de citação não descamba
em verdadeiro obstáculo ou dificultação do acesso aos tribunais
nas suas dimensões de direito a uma tutela efectiva e eficaz
de proibição de indefesa;

Tal interpretação do n.o 2 do artigo 198.o do Código de Processo
Civil viola os artigos 13.o e 20.o da Constituição da República
Portuguesa ou respectivamente os princípios da igualdade das
partes, princípio do acesso à justiça e princípio da proibição
da indefesa;

A questão da inconstitucionalidade foi suscitada nos autos nas
alegações de recurso apresentadas pela ré; [ . . . ]»

Junto do Tribunal Constitucional a recorrente apresentou alegações
que concluiu do seguinte modo:

«a) A decisão ora recorrida e proferida, ao interpretar o n.o 2
do artigo 198.o do CPC, como o fez, no sentido de considerar que
se encontra sanada a nulidade de citação ocorrida, em virtude de
ter sido prestada informação incorrecta à ré, pela secretaria judicial
do tribunal de 1.a instância, sobre a não obrigatoriedade da cons-
tituição de mandatário judicial.

b) Tal interpretação, e salvo melhor opinião, consagra uma restrição
intolerável à actuação processual das partes, que, nesse contexto, não
podem adequada e eficazmente exercer os seus direitos e ver julgada
a lide em que estão envolvidas.

c) O entendimento dado ao segmento acima referido do n.o 2 do
artigo 198.o do CPC viola o princípio constitucional do acesso ao
direito e aos tribunais que o artigo 20.o da Constituição consagra,
pois

d) Feriu o princípio do contraditório, traduzindo, na prática, uma
intolerável desigualdade de armas, na justa medida em que, do mesmo
passo, cerceia à ré e ora recorrente a possibilidade de uma defesa
técnica efectiva, pois,

e) No acto da citação, a secretaria judicial informou a ré, no acto
da citação, que não era necessária a constituição de mandatário
judicial.

Assim sendo,
f) No acto de citação da ré a secretaria judicial ao ter erradamente

indicado à ré e ora recorrente de que não era obrigatória a constituição
de mandatário judicial violou de forma inquestionável, o disposto nos
artigos 32.o, n.o 1, alínea a), artigo 678.o, n.o 1, ambos do Código de
Processo Civil, n.o 1 do artigo 24.o da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro,
e artigos 13.o, 18.o e 20.o da Constituição da República Portuguesa,

g) Pelo que, salvo o devido respeito por opinião contrária, terá
de entender se que a solução constante do n.o 2 do artigo 198.o do
CPC constitui uma restrição desproporcionada ao direito fundamental
de acesso ao direito e aos tribunais, na sua vertente de direito ao
patrocínio judiciário, pois,

h) No caso em apreço, e aceitando que o valor da acção é de
E 14 954, nos termos conjugados dos artigos 32.o, n.o 1, alínea a),
artigo 678.o, n.o 1, ambos do Código de Processo Civil e o artigo 24.o,
n.o 1, da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, era obrigatória a constituição
de mandatário judicial. Deste modo,

i) O venerando Tribunal da Relação de Guimarães, e salvo melhor
opinião, ao interpretar tal norma nesse sentido, de se encontrar sanada
a nulidade de citação ocorrida nos autos,

j) Violou o princípio da indefesa e do processo equitativo, afirmados
no artigo 20.o da lei fundamental, pois,

k) No caso sub judice, a não defesa da ré, que, nos presentes autos,
teria, impreterivelmente, de ser representada por advogado, nos ter-
mos dos artigos 32.o, n.o 1, alínea a), artigo 678.o, n.o 1, ambos do

Código de Processo Civil e o artigo 24.o, n.o 1, da Lei n.o 3/99, de
13 de Janeiro, ocasionou-lhe as mais gravosas consequências,

l) Com a sua condenação de preceito e conforme o direito, atento
o disposto no artigo 784.o do CPC.

m) Pelo que se encontram assim violados, de forma clara, o princípio
do contraditório, princípio da igualdade de armas e ainda, em última
análise, os artigos 13.o, 18.o e 20.o da CRP, pois,

n) A restrição do patrocínio revela-se, à luz da conjugação dos
artigos 18.o e 20.o da lei fundamental, desproporcionada e desade-
quada, pois, excluindo-se a defesa dos interesses da ré e ora recorrente
que na matéria cabe à ré, representada por mandatário judicial, ainda
que ele não se mostre absolutamente necessário, atinge o núcleo essen-
cial do direito de acesso aos tribunais, consagrado naquele artigo 20.o,
na vertente de nomeação no processo de ‘intermediário técnico’,
entendido como a representação em juízo das partes ou sujeitos pro-
cessuais por profissionais do foro, no que respeita à condução téc-
nico-jurídica do processo, pois,

o) Quer o direito de acção do autor, quer o direito a uma decisão
judicial sem dilações e demoras indevidas, quer o direito de defesa
do réu (além de expressamente referidos na nossa lei ordinária artigos
2.o e 3.o do CPC.) merecem reconhecimento e protecção constitucional
artigo 20.o da CRP. Sendo inarredável que,

p) A indicação, incorrecta, feita pela secretaria judicial à ré, quanto
à obrigatoriedade da constituição de mandatário judicial,

q) Com tal nulidade, atingiu-se e feriu-se o processo, em aspectos
nucleares, substanciando ofensa de princípios que o estruturam: o
do contraditório e o da igualdade substancial das partes, denegando,
objectivamente, a garantia de acesso aos tribunais.

Assim,
r) Pugnamos pela inconstitucionalidade do n.o 2 do artigo 198.o,

no caso sub judice, na interpretação que lhe foi dada.
s) Sendo de afastar, no caso dos autos, a aplicabilidade do n.o 2,

1.a parte, do artigo 198.o do CPC, pois,
t) Mostra-se ferida de inconstitucionalidade material por ofensa

aos princípios consagrados nos artigos 13.o e 20.o da CRP, artigos 3.o
e 3.o-A do Código de Processo Civil e artigo 10.o da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, ou, quando menos, as exigências
e garantias constitucionais decorrentes da própria ideia de Estado.

Em consequência,deverá ser declarada a inconstitucionalidade da
1.a parte do n.o 2 do artigo 198.o do Código de Processo Civil, na
parte em que considera que se encontra sanada a nulidade de citação
ocasionada pela secretaria judicial do tribunal de 1.a instância, por
indicação incorrecta da não obrigatoriedade de constituição de man-
datário judicial da decisão recorrida, por violação dos princípios do
contraditório do acesso aos tribunais, princípio da igualdade e prin-
cípio da igualdade de armas, que se extraem dos artigos 2.o, 13.o,
18.o e 20.o, n.o 1, da Constituição, artigos 3.o e 3.o-A do Código de
Processo Civil e artigo 10.o da Declaração Universal dos Direitos
do Homem, ou, quando menos, as exigências e garantias constitu-
cionais decorrentes da própria ideia de Estado, devendo o acórdão
recorrido ser reformulado em consonância com o juízo sobre a questão
de inconstitucionalidade, assim se fazendo, como sempre, justiça!»

O recorrido não contra-alegou.
Cumpre apreciar.
II — Fundamentação. — 4 — O presente recurso de constituciona-

lidade tem por objecto a norma do artigo 198.o, n.o 2, do Código
de Processo Civil, interpretada no sentido de ser considerada sanada,
por não ter sido suscitada no prazo da contestação, a nulidade da
citação, decorrente de a ré ter sido erradamente informada de que
não era obrigatória a constituição de mandatário judicial.

Verifica-se, no processo pretexto do presente recurso de consti-
tucionalidade, que não foi dado cumprimento ao disposto no
artigo 235.o do Código de Processo Civil, na parte em que refere
a informação da «necessidade de patrocínio judiciário». O tribunal
a quo considerou que este incumprimento originou a nulidade da
citação.

Ora, tal informação, se tivesse sido devidamente prestada, implicaria
uma estratégia de defesa necessariamente diferente daquela que a
ré, porque não foi aconselhada de forma correcta, adoptou.

Note-se que a recorrente não impugnou a natureza da invalidade
da citação no caso (a nulidade). O que a recorrente impugna é a
norma que determina que a nulidade da citação, no caso de a ré
ser erradamente informada de que não é obrigatória a constituição
de mandatário judicial, se considera sanada se não for arguida no
prazo da contestação.

A obrigatoriedade de constituição de advogado visa, para além
do adequado funcionamento do sistema judicial, facultar à parte uma
estratégia processual tecnicamente fundada, de modo a possibilitar
um eficaz exercício dos respectivos direitos processuais, incluindo
a decisão sobre a apresentação da contestação e os seus termos.
É esse o fim da norma.

Para o efeito, é pouco relevante que a ré tenha sido informada
do prazo de defesa e dos efeitos da sua falta, dada a densidade técnica
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que tais informações apresentam. De resto, em momento algum é
referido o modo como tais informações foram prestadas à ré.

Sublinhe-se que a ré, após a citação, reagiu quando foi confrontada
com o acto processual imediato que lhe foi notificado, ou seja, a
decisão condenatória.

O direito de acesso aos tribunais pressupõe, naturalmente, uma
actuação transparente e, dir-se-ia, de boa fé quer das partes quer
dos agentes do sistema judicial. Pressupõe, ainda, um acesso informado
e esclarecido por parte dos sujeitos que pretendem fazer valer os
seus direitos em juízo.

Os erros das partes têm consequências que se repercutem nas res-
pectivas esferas. Os erros dos agentes do sistema judicial não podem
repercutir-se na esfera das partes.

Se, através de uma actuação contrária à lei, um funcionário judicial
inviabiliza o acesso do particular a uma informação relevante para
a sua estratégia de defesa, é natural que se reconheça ao sujeito
erradamente informado a possibilidade de reagir assim que se aper-
cebe da situação processual em que se encontra e dos efeitos que
entretanto se produziram, sem que tivesse a possibilidade de a eles
aceder.

É verdade que deste modo são afectados actos entretanto pra-
ticados, nomeadamente o julgamento. Porém, trata-se de uma con-
sequência imputável a um erro do funcionário judicial, pelo que se
justifica o respectivo efeito no funcionamento do sistema numa lógica
de responsabilização dos agentes judiciais e, por essa via, do próprio
Estado.

Sustentar, como decorre do acórdão impugnado, que a recorrente
devia ter oferecido a sua defesa no prazo que presumidamente lhe
foi indicado traduz-se na exigência desproporcionada da prática de
um acto objectivamente irregular, já que sempre seria necessária a
constituição de advogado, constituição que não ocorreria em face
da errada informação prestada.

A sanação da nulidade, como se disse, não é posta em causa pela
recorrente. Ora, ela só deverá, na verdade, ocorrer quando a recor-
rente tiver as condições indispensáveis para se aperceber que a nuli-
dade teve lugar. É esta a solução adequada ao princípio de um processo
justo e equitativo. E é esta a solução que concretiza o direito de
acesso aos tribunais exercido num contexto de transparência e de
lealdade entre todos os agentes implicados no funcionamento do sis-
tema judicial.

O artigo 198.o, n.o 2, do Código de Processo Civil viola, pois, o
princípio de acesso ao direito e aos tribunais consagrado no artigo 20.o
da Constituição quando interpretado no sentido de considerar sanada
a nulidade da citação no prazo para apresentar a contestação, quando
a secretaria informa a ré, erradamente, de que não é obrigatória
a constituição de advogado e esta somente reage quando é notificada
da sentença condenatória.

III — Decisão. — 5 — Em face do exposto, o Tribunal Constitu-
cional decide julgar inconstitucional, por violação do artigo 20.o, n.os

1 e 4, da Constituição, a norma do artigo 198.o, n.o 2, do Código
de Processo Civil quando interpretado no sentido de considerar sanada
a nulidade da citação no prazo para apresentar a contestação, quando
a secretaria informa a ré, erradamente, de que não é obrigatória
a constituição de advogado e esta somente reage quando é notificada
da sentença condenatória, revogando, consequentemente, a decisão
recorrida, que deverá ser reformulada de acordo com o presente juízo
de inconstitucionalidade.

Lisboa, 8 de Março de 2006. — Maria Fernanda Palma — Paulo
Mota Pinto — Benjamim Rodrigues — Mário José de Araújo Torres —
Rui Manuel Moura Ramos.

Acórdão n.o 184/2006/T. Const. — Processo n.o 559/2005. —
Acordam na 2.a Secção do Tribunal Constitucional:

1 — Nos presentes autos de fiscalização concreta da constitucio-
nalidade, em que figura como recorrente o Ministério Público e como
recorrido António Luís Sousa Ferreira Santos, o juiz do Tribunal
Judicial da Comarca de Tomar proferiu o seguinte despacho:

«Uma vez que a assistente prescindiu da testemunha, não resultando
dos autos que do depoimento da mesma se possa mostrar necessário
para a descoberta da verdade, julgo validamente prescindida, não
a condeno em multa por considerar inconstitucional o artigo 116.o
do Código de Processo Penal, quando interpretado no sentido de
que a condenação em multa tem lugar mesmo que julgada validamente
prescindida a testemunha faltosa por violação do princípio de
proporcionalidade.»

O Ministério Público interpôs recurso obrigatório, ao abrigo da
alínea a) do n.o 1 do artigo 70.o da Lei do Tribunal Constitucional,
concluindo do seguinte modo:

«1 — A norma constante do artigo 116.o do Código de Processo
Penal deve ser interpretada em conformidade com a Constituição,

não comportando o sancionamento, com multa processual, da tes-
temunha faltosa que foi válida e regularmente prescindida pela parte
ou sujeito processual que a arrolou, sem que o juiz haja determinado
a sua comparência para inquirição oficiosa.

2 — Na verdade, neste caso seria desproporcionada a imposição
de multa a quem, com a sua falta, nenhum prejuízo determinou para
o andamento do processo, constituindo ‘justificação’ da falta a própria
declaração de renúncia à inquirição.»

Cumpre apreciar.
2 — Na decisão recorrida, foi recusada a aplicação do artigo 116.o,

n.o 1, do Código de Processo Penal, quando tal preceito seja inter-
pretado no sentido de determinar a aplicação de uma sanção pro-
cessual à testemunha faltosa da qual o sujeito processual que a apre-
sentou prescindiu.

Quando o sujeito processual prescinde da testemunha que arrolou,
a comparência desta perde utilidade. Com efeito, se o sujeito não
pretende, renunciando, o depoimento dessa testemunha, e se não
existem razões para ordenar a sua inquirição oficiosamente, nenhuma
razão existe para exigir a respectiva comparência.

Nessa medida, a falta da testemunha da qual o sujeito processual
prescinde não pode obrigar à imposição de uma consequência san-
cionatória, quando tudo indica que a sua comparência seria inútil.

De resto, é esta a solução do Código de Processo Civil, que no
artigo 651.o, n.o 6, determina que não será necessário justificar a
falta da «pessoa de cuja audição prescinda a parte que a indicou».

Na verdade, o dever de comparência não existe quando a parte
(ou o sujeito processual) prescinde da testemunha, pelo que nenhuma
sanção pode existir.

Veja-se, ainda, paralelamente, a solução do n.o 5 do artigo 629.o
do Código de Processo Civil, de acordo com o qual também não
haverá lugar à justificação da falta da testemunha quando o julgamento
é adiado por razão diversa da respectiva falta, desde que a parte
se comprometa a fazê-la comparecer na nova data.

A solução expressamente consagrada no Código de Processo Civil
é evidentemente aplicável no processo penal. Desde logo, por força
do artigo 4.o do Código de Processo Penal, que determina a aplicação
nos casos omissos das normas do processo civil que se harmonizem
com o processo penal. Mas também em razão dos princípios gerais
aplicáveis no processo penal.

Dificilmente seria aceitável uma solução que implicasse a aplicação
necessária de uma sanção processual a uma testemunha faltosa mas
da qual o sujeito processual que a indicou prescindiu e cujo depoi-
mento o Tribunal não considerou necessário à descoberta da verdade.
Traduzir-se-ia, tal interpretação, numa violação do princípio da pro-
porcionalidade e colidiria ainda com os princípios de celeridade, de
economia processual e de proibição da prática de actos inúteis, já
que levaria a comparecer em audiência um interveniente cuja par-
ticipação no processo nenhuma razão justifica.

Desse modo, conclui-se pela inconstitucionalidade do artigo 116.o,
n.o 1, do Código de Processo Penal, por violação do princípio da
proporcionalidade resultante dos artigos 2.o e 18.o da Constituição,
interpretado no sentido de determinar a aplicação obrigatória de uma
sanção processual à testemunha faltosa da qual o sujeito processual
que a apresentou veio a prescindir — o que se verificou no caso con-
firmando-se o juízo de inconstitucionalidade constante da decisão
recorrida com este fundamento.

3 — Em face do exposto, o Tribunal Constitucional decide con-
firmar o juízo de inconstitucionalidade constante da decisão recorrida,
concluindo-se pela inconstitucionalidade do artigo 116.o, n.o 1, do
Código de Processo Penal, por violação do princípio da proporcio-
nalidade resultante dos artigos 2.o e 18.o da Constituição, interpretado
no sentido de determinar a aplicação obrigatória de uma sanção pro-
cessual à testemunha faltosa da qual o sujeito processual que a apre-
sentou veio a prescindir.

Lisboa, 8 de Março de 2006. — Maria Fernanda Palma (relatora) —
Paulo Mota Pinto — Benjamim Rodrigues — Mário José de Araújo Tor-
res — Rui Manuel Moura Ramos.

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Deliberação (extracto) n.o 483/2006. — Por deliberação do ple-
nário do Conselho Superior da Magistratura reunido em sessão ple-
nária ordinária em 7 de Março de 2006:

Dr.a Maria Cecília de Oliveira Agante dos Reis Pancas, juíza de direito
das Varas de Competência Mista de Coimbra — nomeada inspec-
tora judicial, em comissão de serviço, por um período de três anos.
(Posse cinco dias.)

27 de Março de 2006. — O Juiz-Secretário, Paulo Guerra.



N.o 75 — 17 de Abril de 2006 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE 5709

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Contrato (extracto) n.o 582/2006. — Por despacho do reitor da
Universidade do Algarve de 2 de Janeiro de 2006:

Carla Lúcia Grou Carreto — autorizado o contrato a termo certo
para exercer as funções equivalentes às de técnico superior, no
âmbito do projecto «Certificação de conhecimentos/competências
adquiridas ao longo da vida», financiado pelo PRODEP III, com
início em 1 de Março e termo em 31 de Dezembro de 2006, auferindo
a remuneração mensal ilíquida equivalente ao índice 400 do estatuto
remuneratório dos funcionários e agentes da Administração Pública.

13 de Fevereiro de 2006. — A Administradora, Maria Cândida Soa-
res Barroso.

UNIVERSIDADE DO MINHO

Despacho (extracto) n.o 8594/2006 (2.a série). — Por despachos
de 26 de Janeiro de 2006 do reitor da Universidade do Minho:

Licenciada Alice Cláudia Pacheco Lavrador Teixeira — autorizada a
renovação do contrato de trabalho a termo como técnica de
2.a classe, na Universidade do Minho, pelo período de seis meses,
com efeitos a partir de 15 de Março e termo em 14 de Setembro
de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Domingos Ferreira Dias — autorizada a renovação do contrato de
trabalho a termo como técnico de informática-adjunto, nível 1, na
Universidade do Minho, pelo período de um ano, com efeitos a
partir de 10 de Março de 2006 e termo em 9 de Março de 2007.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Márcia Patrícia Almeida Fernandes — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo como assistente administrativa, na Uni-
versidade do Minho, pelo período de um ano, com efeitos a partir
de 3 de Maiio de 2006 e termo em 2 de Maio de 2007. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Maria Clara Fernandes Rodrigues — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo como assistente administrativa principal,
na Universidade do Minho, pelo período de seis meses, com efeitos
a partir de 17 de Março e termo em 16 de Setembro de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Paula Cristina Fernandes Teixeira — autorizada a renovação do con-
trato de trabalho a termo como assistente administrativa, na Uni-
versidade do Minho, pelo período de um ano, com efeitos a partir
de 12 de Março de 2006 e termo em 11 de Março de 2007. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.o 8595/2006 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Licenciada Maria Celeste Marques Pinto — contratada, em regime
de contrato de trabalho a termo certo e por conveniência urgente
de serviço para exercer funções equiparadas às de especialista de
informática do grau 1, nível 2, do Instituto de Recursos e Iniciativas
Comuns, desta Universidade, com efeitos a partir de 1 de Março
de 2006 e pelo período de um ano, renovável por iguais períodos
até ao limite de três anos. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos.)

20 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expe-
diente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 8596/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Licenciada Ana Cristina Costa Ribeiro Rama — contratada em regime
de contrato de trabalho a termo certo e por conveniência urgente
de serviço para exercer funções equiparadas às de assistente con-
vidado, além do quadro, com 50 % do vencimento da Faculdade
de Farmácia desta Universidade, com efeitos a partir de 20 de
Janeiro de 2006 e pelo período de um ano, eventualmente renovável

por igual período até ao limite de três anos. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

21 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expe-
diente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 8597/2006 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Janeiro de 2006 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Licenciado Ricardo Jorge Gomes Fortunato — contratado em regime
de contrato de trabalho a termo certo e por conveniência urgente
de serviço para exercer funções equiparadas às de técnico de
2.a classe do Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns desta Uni-
versidade, com efeitos a partir de 24 de Janeiro de 2006, por um
ano, renovável por iguais períodos até ao limite de três anos. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emo-
lumentos.)

21 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Pessoal e Expe-
diente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Farmácia

Despacho (extracto) n.o 8598/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Março de 2006 do presidente do conselho directivo da Facul-
dade de Farmácia, proferido por delegação do reitor da Universidade
do Porto:

Doutora Helena Maria Neto Ferreira, professora auxiliar desta Facul-
dade — concedida equiparação a bolseiro fora do País de 1 a 4 de
Abril de 2006.

28 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel Correia Neves de Sousa Lobo.

Faculdade de Letras

Despacho n.o 8599/2006 (2.a série). — Por despacho de 20 de
Março de 2006 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Uni-
versidade do Porto:

Doutora Maria Madalena Saraiva Pires da Fonseca, professora auxiliar
desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro, fora do País,
no período de 29 de Março a 1 de Abril de 2006.

22 de Março de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Correia Fernandes.

Despacho n.o 8600/2006 (2.a série). — Por despacho de 22 de
Março de 2006 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Uni-
versidade do Porto:

Mestre Luís Carlos Correia Ferreira do Amaral, assistente convidado
desta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro, fora do País,
no período de 7 a 13 de Maio de 2006.

22 de Março de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Correia Fernandes.

Despacho n.o 8601/2006 (2.a série). — Por despacho de 22 de
Março de 2006 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Uni-
versidade do Porto:

Mestre Albina Cândida Branco Silva Loureiro, leitora desta Facul-
dade — concedida equiparação a bolseiro, fora do País, no período
de 29 de Março a 7 de Abril de 2006.

22 de Março de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Correia Fernandes.

Despacho n.o 8602/2006 (2.a série). — Por despacho de 22 de
Março de 2006 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Uni-
versidade do Porto:

Licenciado John Bernard Ross, leitor desta Faculdade — concedida
equiparação a bolseiro, fora do País, no período de 23 as 28 de
Março de 2006.

22 de Março de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Correia Fernandes.
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Despacho n.o 8603/2006 (2.a série). — Por despacho de 22 de
Março de 2006 da presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Uni-
versidade do Porto:

Licenciada Aurora Maria Pereira Peixoto e Pereira, leitora desta
Faculdade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no
período de 23 a 28 de Março de 2006.

22 de Março de 2006. — A Preisdente do Conselho Directivo, Maria
de Lurdes Correia Fernandes.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Faculdade de Medicina Veterinária

Aviso n.o 4726/2006 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, comunica-se
que foram elaboradas as listas de antiguidade relativas ao ano de 2005,

referentes aos funcionários dos quadros de pessoal docente e não
docente da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Téc-
nica de Lisboa, já afixadas para consulta.

Conforme o estabelecido no n.o 1 do artigo 96.o do mencionado
diploma, o prazo de reclamação é de 30 dias consecutivos a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República.

31 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, Luís
Manuel Morgado Tavares.

Instituto Superior Técnico

Rectificação n.o 564/2006. — Por ter sido publicada com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 48, de 8 de Março
de 2006, a lista nominativa dos funcionários do quadro de pessoal
não docente do Instituto Superior Técnico, anexa ao despacho
n.o 5336/2006 (2.a série), rectifica-se que onde se lê:

Grupo de pessoal Nome Área funcional Carreira

Pessoal auxiliar . . . . . . . . . . . Maria Isabel dos Reis Duarte . . . . . . . . . . . Reprodução de documentos . . . . . . . . . . Operador de reprografia.

José Fernando de Almeida Carneiro . . . . . Condução e manutenção de viaturas . . . Motorista de ligeiros.

deve ler-se:

Grupo de pessoal Nome Área funcional Carreira

Pessoal auxiliar . . . . . . . . . . . Maria Isabel dos Reis Duarte . . . . . . . . . . . Atendimento, recepção e encaminha-
mento de comunicações.

Telefonista.

José Fernando de Almeida Carneiro . . . . . Condução e manutenção de viaturas . . . Motorista de transportes
colectivos.

31 de Março de 2006. — Pelo Presidente, Custódio Peixeiro.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA

Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara

Despacho (extracto) n.o 8604/2006 (2.a série). — Por despacho
de 25 de Outubro de 2005 da presidente do conselho directivo:

Vanessa Elisabete Varela da Silva — contratada em regime de con-
trato de trabalho a termo certo, com a categoria de técnico pro-
fissional de 2.a classe, BD, da Escola Superior de Enfermagem
de Artur Ravara, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2005,
válido por um ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)

25 de Outubro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Elisa Maria Bernardo Garcia.

Despacho (extracto) n.o 8605/2006 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Novembro de 2005 da presidente do conselho directivo:

Fernando Jorge Ferreira de Matos — contratado em regime de con-
trato de trabalho a termo certo, com a categoria de técnico pro-
fissional de 2.a classe, BD, da Escola Superior de Enfermagem
de Artur Ravara, com efeitos a partir de 14 de Dezembro de 2005,
válido por seis meses. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)

17 de Novembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Elisa Maria Bernardo Garcia.

Despacho (extracto) n.o 8606/2006 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Novembro de 2005 da presidente do conselho directivo:

Helena Cristina Dias Bronze — contratada, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, com a categoria de técnico profissional
de secretariado de 2.a classe, da Escola Superior de Enfermagem
de Artur Ravara, com efeitos a partir de 19 de Dezembro de 2005,

válido por um ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)

18 de Novembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Elisa Maria Bernardo Garcia.

Despacho (extracto) n.o 8607/2006 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Novembro de 2005 da presidente do conselho directivo:

Catarina Sofia Ferreira Nunes — contratada, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, com a categoria de técnico profissional
de secretariado de 2.a classe da Escola Superior de Enfermagem
de Artur Ravara, com efeitos a partir de 13 de Março de 2005,
válido por um ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)

6 de Março de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Elisa
Maria Bernardo Garcia.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Serviços de Acção Social

Aviso n.o 4727/2006 (2.a série). — Nos termos do artigo 9.o da
Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e por despacho de 27 de Dezembro
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, após
deliberação favorável do conselho administrativo dos SAS, foi auto-
rizada a celebração de contrato individual de trabalho a termo certo
com Ana Helena Semedo Mendes de Matos, ao abrigo do Código
do Trabalho, artigo 1.o, n.o 3, da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho,
nos serviços centrais dos Serviços de Acção Social deste Instituto
Politécnico, com a categoria de técnica nutricionista de 2.a classe,
auferindo o vencimento mensal de E 935,61, correspondente ao esca-
lão 1, índice 295, por um período de sete meses, com início a partir
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de 1 de Janeiro e até 31 de Julho de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Janeiro de 2006. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Aviso n.o 4728/2006 (2.a série). — Nos termos do artigo 9.o da
Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e por despacho de 13 de Junho
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, após
deliberação favorável do conselho administrativo da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão, foi autorizada a celebração de contrato indi-
vidual de trabalho a termo certo com Sandra Isabel Garção da Silva,
ao abrigo da Lei n.o 35/2004, de 29 de Julho, que regulamenta a
Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, com a ategoria de equiparada a
técnica profissional de 2.a classe, auferindo o montante mensal de
E 631,14, correspondente ao escalão 1, índice 199, pelo período de
seis meses, de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2006. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Janeiro de 2006. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de Oliveira.

Aviso n.o 4729/2006 (2.a série). — Nos termos do artigo 9.o da
Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro, e por despacho de 13 de Junho
de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, após
deliberação favorável do conselho administrativo da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão, foi autorizada a celebração de contrato indi-
vidual de trabalho a termo certo com Célia do Carmo Mendes Pinto,
ao abrigo da Lei n.o 35/2004, de 29 de Julho, que regulamenta a
Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, com a ategoria de equiparada a
técnica de 2.a classe, auferindo o montante mensal de E 935,61, cor-
respondente ao escalão 1, índice 295, pelo período de seis meses,
de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2006. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Fevereiro de 2006. — O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extracto) n.o 8608/2006 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Novembro de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:

Vânia Isa de Araújo Andrade, encarregada de trabalhos da Escola
Superior de Saúde deste Instituto Politécnico — autorizada a reno-
vação do contrato por dois anos, com efeitos a partir de 22 de
Janeiro de 2006.

31 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

Despacho (extracto) n.o 8609/2006 (2.a série). — Por despacho
de 23 de Dezembro de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:

Cândida Rosa de Almeida Clemente Ferrito, equiparada a assistente
em regime de tempo integral com dedicação exclusiva da Escola

Superior de Saúde deste Instituto Politécnico — autorizada a reno-
vação do contrato por dois anos, com efeitos a partir de 6 de Janeiro
de 2006.

31 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

Despacho (extracto) n.o 8610/2006 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Janeiro de 2006 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:

Francisco Manuel de Matos Godinho Vaz, equiparado a assistente
em regime de acumulação a 40 % da Escola Superior de Saúde
deste Instituto Politécnico — autorizada a renovação do contrato
por dois anos, com efeitos a partir de 17 de Fevereiro de 2006.

2 de Fevereiro de 2006. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

Despacho (extracto) n.o 8611/2006 (2.a série). — Por despacho
de 31 de Outubro de 2005 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:

Maria Alexandra Teixeira Bento, encarregada de trabalhos em regime
de tempo integral da Escola Superior de Tecnologia do Instituto
Politécnico de Setúbal — autorizada a renovação do contrato por
dois anos, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2005.

14 de Março de 2006. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.

Despacho (extracto) n.o 8612/2006 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Março de 2006 do administrador do conselho de admi-
nistração da EP — Estradas de Portugal, E. P. E.:

Fernando Jorge Martins Nunes, técnico profissional especialista da
carreira de fiscal técnico de obras públicas do quadro da
ex-JAE — reclassificado e nomeado, em comissão de serviço
extraordinária pelo período de um ano, para realização de estágio,
com o fim de ingressar na categoria de técnico superior de 2.a classe,
nos termos do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de
19 de Novembro, conjugado com a alínea d) do artigo 7.o da mesma
disposição legal. (Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

31 de Março de 2006. — O Director, Rui Nélson F. Dinis.

GAIANIMA — EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E. M.

Listagem n.o 111/2006. — Nos termos do artigo 275.o do Decre-
to-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, publica-se em quadro devidamente
discriminado a lista das adjudicações de empreiadas lançadas pelo
conselho de administração da GAIANIMA — Equipamentos Muni-
cipais, E. M., durante o ano de 2005:

(Em euros)

Designação da obra Tipo de procedimento Adjudicatário Valor adjudicado
com IVA

Realização de trabalho de limpeza e conservação nas alas
do rés-do-chão do antigo Instituto Corpus Christi.

Ajuste directo .................. António Tavares & Almeida, L.da . . . . . 20 426,01

Realização de trabalhos de reparação e beneficiação dos
balneários do Pavilhão Municipal de Arcozelo.

Ajuste directo .................. Joaquim Lopes Monteiro & Filhos, L.da 8 591

Realização de trabalhos de limpeza e conservação na Pis-
cina Municipal de Vila d’Este.

Ajuste directo .................. Joaquim Lopes Monteiro & Filhos, L.da 4 840

Realização de trabalhos de limpeza e conservação na Pis-
cina Municipal da Granja.

Ajuste directo .................. Joaquim Lopes Monteiro & Filhos, L.da 3 630

Realização de trabalhos de beneficiação e conservação no
soalho da Casa Museu Teixeira Lopes.

Ajuste directo .................. Joaquim Lopes Monteiro & Filhos, L.da 4 328,25

29 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.) — O Administrador, (Assinatura ilegível.)

ORDEM DOS ADVOGADOS

Edital n.o 197/2006 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 30 de Março de 2006 e com efeitos a partir da mesma data, ao
abrigo do artigo 39.o, n.o 1, alínea d), do Estatuto da Ordem dos
Advogados, aprovado pela Lei n.o 15/2005, de 26 de Janeiro, e do
artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de Advogados
e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do conselho geral de

7 de Julho de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139,
de 19 de Junho de 2002, alterado por deliberação do conselho geral
de 7 e 8 de Novembro de 2003, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 282, de 6 de Dezembro de 2003, foi levantada a suspensão
da inscrição da Dr.a Anabela Fontes Gonçalves (cédula profissional
n.o 14 490-L), tendo sido, nesta data, feitos todos os averbamentos
e comunicações.

31 de Março de 2006. — O Bastonário, Rogério Alves.
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Telef. 21 723 13 70 Fax 21 723 13 71 Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24 Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20 Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27 Fax 22 557 19 29


