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c) Conhecimento da estrutura da Administração Pública na área
da cultura e das políticas e problemáticas culturais contemporâneas;
d) Capacidade de coordenação e de liderança de equipas.
5 — Composição do júri:
a) Mestre Maria Clara de Frayão Camacho, subdirectora do
IPM, que preside;
b) Mestre José Manuel Martins Carneiro, director do Palácio
Nacional da Pena;
c) Doutor João Carlos Pires Brigola, docente da Universidade
de Évora.
6 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a aplicar são
os seguintes:
a) Avaliação curricular;
b) Entrevista pública.
7 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao director do IPM,
Palácio Nacional da Ajuda, 1300 Lisboa, entregue pessoalmente ou
remetido pelo correio, em carta registada com aviso de recepção.
O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes elementos:
a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Declaração actualizada emitida pelo organismo a que o candidato está vinculado, da qual constem a categoria actual,
o serviço a que pertence, a natureza do vínculo e o tempo
de serviço na carreira e na função pública;
c) Fotocópia do certificado das habilitações literárias;
d) Outros documentos considerados relevantes para o exercício
do cargo a prover.
8 de Março de 2006. — A Subdirectora, Maria Clara Camacho.

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Despacho (extracto) n.o 6546/2006 (2.a série). — Por despacho
do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura de 7 de
Março de 2006, no uso de competência delegada:
Dr. Jorge dos Santos, juiz desembargador do Tribunal da Relação
de Lisboa — desligado do serviço para efeitos de aposentação/jubilação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
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Despacho n.o 6549/2006 (2.a série). — Por despacho de 3 de
Março do conselheiro Procurador-Geral da República (no uso da
sua competência que lhe foi delegada pelo Conselho Superior do
Ministério Público):
Licenciado António Joaquim Moreira, procurador da República no
Departamento Central de Investigação e Acção Penal — renovada
por mais um ano, com efeitos a partir de 13 de Março de 2006,
a comissão eventual de serviço que vem exercendo. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Março de 2006. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos José de Sousa Mendes.
Despacho n.o 6550/2006 (2.a série). — Por despacho de 3 de
Fevereiro de 2006 do conselheiro Procurador-Geral da República (no
uso da sua competência que lhe foi delegada pelo Conselho Superior
do Ministério Público):
Licenciada Joana Antónia Ribeiro Gomes Ferreira, procuradora da
República — renovada por mais três anos, com efeitos a partir de
14 de Março de 2006, a comissão de serviço que vem exercendo
como directora do Gabinete de Documentação e Direito Comparado. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Março de 2006. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos José de Sousa Mendes.
Despacho n.o 6551/2006 (2.a série). — Por despacho de 3 de
Fevereiro de 2006 do conselheiro Procurador-Geral da República (no
uso da sua competência que lhe foi delegada pelo Conselho Superior
do Ministério Público):
Licenciado João Manuel da Silva Miguel, procurador-geral
-adjunto — renovada por mais três anos, com efeitos a partir de
21 de Março de 2006, a comissão de serviço que vem exercendo
como vogal do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da
República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Março de 2006. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos José de Sousa Mendes.

UNIVERSIDADE ABERTA

8 de Março de 2006. — O Juiz-Secretário, Paulo Guerra.
Despacho (extracto) n.o 6547/2006 (2.a série). — Por despacho
do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura de 7 de
Março de 2006, no uso de competência delegada:
Dr. Manuel António Gonçalves Rapazote Fernandes, juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto — desligado do serviço
para efeitos de aposentação/jubilação. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
8 de Março de 2006. — O Juiz-Secretário, Paulo Guerra.
Despacho (extracto) n.o 6548/2006 (2.a série). — Por despacho
do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura de 7 de
Março de 2006, no uso de competência delegada:
Dr. Ilídio Gonçalves de Vasconcelos, juiz de direito, a exercer funções
no Círculo Judicial de Abrantes — desligado do serviço para efeitos
de aposentação/jubilação.
8 de Março de 2006. — O Juiz-Secretário, Paulo Guerra.

MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República

Reitoria
Despacho (extracto) n.o 6552/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 1 de Março de 2006:
Licenciada Virgínia Zaidam Chantre Ferrage, técnica superior de
1.a classe, da carreira técnica superior, de dotação global, do quadro
de pessoal não docente da Universidade Aberta — nomeada, definitivamente, precedendo concurso, técnica superior principal da
mesma carreira e quadro, por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a partir da data do despacho, com vencimento correspondente ao escalão 1, índice 510, considerando-se exonerada da categoria anterior. (Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o
disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1,
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
3 de Março de 2006. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Despacho (extracto) n.o 6553/2006 (2.a série). — Por despachos
proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora da Universidade
de Aveiro:
De 31 de Março de 2005:

Conselho Superior do Ministério Público
Deliberação n.o 349/2006. — Por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 22 de Fevereiro de 2006:
Licenciado Paulo Fernando Namora Teixeira de Moura, procurador-adjunto na comarca de Matosinhos — concedida licença sem vencimento por um ano, com efeitos a partir de 7 de Abril de 2006.
9 de Março de 2006. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos José de Sousa Mendes.

Doutor Vítor José Babau Torres — nomeado definitivamente professor catedrático do quadro de pessoal docente da Universidade
de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de
Abril de 2005, inclusive.
De 9 de Maio de 2005:
Doutor João Carlos Matias Celestino Gomes da Rocha — nomeado
definitivamente professor catedrático do quadro de pessoal docente

