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Vogais suplentes:
Maria José Mestre Galrito dos Santos Custódio, chefe de
repartição.
Maria José da Silva Ladeiras Ferreira Cavilhas, assistente
administrativa especialista da carreira de assistente administrativo.
17 de Janeiro de 2005. — A Directora de Serviços de Administração
e Organização, Maria Gilda Macedo Costa.

Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Deliberação (extracto) n.o 103/2005. — Por deliberação da direcção do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de 9 de Novembro
de 2004 e do conselho directivo do INETI de 15 de Dezembro de 2004:
Duarte António Gomes de Sousa, técnico profissional especialista,
em regime de requisição neste Laboratório Nacional — autorizada
a prorrogação da requisição, pelo período de um ano, com início
em 1 de Dezembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Janeiro de 2005. — A Directora de Serviços de Recursos
Humanos, Ana Paula Seixas Morais.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 2231/2005 (2.a série). — Por despacho
da Ministra da Cultura de 1 de Outubro de 2004, é atribuída a medalha
de mérito cultural a Vasco Barbosa, violinista consagrado em Portugal
e no estrangeiro, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da
Música e em reconhecimento do seu alto valor artístico e pelo inestimável trabalho de uma vida dedicada ao ensino e à divulgação da
música.
17 de Janeiro de 2005. — A Secretária-Geral, Fernanda Soares
Heitor.
Despacho (extracto) n.o 2232/2005 (2.a série). — Por despacho
da Ministra da Cultura de 1 de Outubro de 2004, é atribuída a medalha
de mérito cultural a José Duarte, crítico e especialista de jazz, no
âmbito das comemorações do Dia Mundial da Música e em reconhecimento pelo inestimável trabalho de uma vida dedicada à divulgação da música jazz no nosso país ao longo de mais de 40 anos.
17 de Janeiro de 2005. — A Secretária-Geral, Fernanda Soares
Heitor.
Despacho (extracto) n.o 2233/2005 (2.a série). — Por despacho
da Ministra da Cultura de 1 de Outubro de 2004, é atribuída a medalha
de mérito cultural ao Hot Clube de Portugal, o primeiro clube de
jazz em Portugal — criado em 1948 —, no âmbito das comemorações
do Dia Mundial da Música e em reconhecimento da sua actividade
em prol do ensino e da divulgação da música jazz no nosso País.
17 de Janeiro de 2005. — A Secretária-Geral, Fernanda Soares
Heitor.
Despacho (extracto) n.o 2234/2005 (2.a série). — Por despacho
da Ministra da Cultura de 1 de Outubro de 2004, é atribuída a medalha
de mérito cultural à soprano Elsa Saque, no âmbito das comemorações
do Dia Mundial da Música e em reconhecimento pelo inestimável
trabalho de uma vida dedicada ao canto lírico em Portugal e no
estrangeiro.
17 de Janeiro de 2005. — A Secretária-Geral, Fernanda Soares
Heitor.
Despacho (extracto) n.o 2235/2005 (2.a série). — Por despacho
da Ministra da Cultura de 1 de Outubro de 2004, é atribuída a medalha
de mérito cultural a Christopher Bochmann, maestro e compositor
inglês, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Música e
em reconhecimento pelos grandes serviços prestdos à cultura por-
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tuguesa e pela sua notável actividade em Portugal como director de
orquestra.
17 de Janeiro de 2005. — A Secretária-Geral, Fernanda Soares
Heitor.
Despacho (extracto) n.o 2236/2005 (2.a série). — Por despacho
da Ministra da Cultura de 1 de Outubro de 2004, é atribuída a medalha
de mérito cultural a Marc Tardue, maestro e compositor norte-americano, actualmente maestro principal da Orquestra Nacional do
Porto, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Música e
em reconhecimento do prestigiado contributo que tem dado à música
e à cultura em Portugal.
17 de Janeiro de 2005. — A Secretária-Geral, Fernanda Soares
Heitor.

Gabinete das Relações Culturais Internacionais
Aviso n.o 858/2005 (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
meu despacho de 11 de Janeiro de 2005, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso, concurso interno de ingresso para o preenchimento de um lugar
de auxiliar administrativo, carreira de pessoal auxiliar, do quadro de
pessoal do Gabinete das Relações Culturais Internacionais (GRCI),
constante da Portaria n.o 402/2004, de 22 de Abril.
2 — Prazo de validade — o presente concurso é válido para o preenchimento da vaga posta a concurso e caduca com o seu preenchimento.
3 — Legislação aplicável:
Portaria n.o 402/2004, de 22 de Abril;
Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho;
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Lei n.o 44/99, de 11 de Junho.
4 — Conteúdo funcional — compete ao auxiliar administrativo assegurar o contacto entre os serviços através da recepção e entrega de
expediente, encomendas e outro material, efectuando recados e tarefas
elementares, no interior e no exterior, indispensáveis ao funcionamento dos serviços e acompanhar os visitantes aos locais pretendidos.
Proceder à abertura e encerramento das portas de acesso às instalações.
5 — Local de trabalho — Gabinete das Relações Culturais Internacionais, sito na Rua de São Pedro de Alcântara, 45, 2.o, 1269-139
Lisboa.
6 — Vencimento e regalias — resultantes da aplicação do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.o 44/99,
de 11 de Junho, e legislação complementar, sendo as condições de
trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários da administração central.
7 — Condições de admissão — podem ser admitidos ao concurso
os candidatos que satisfaçam até ao termo do prazo de apresentação
da candidatura os seguintes requisitos:
7.1 — Gerais:
a) Os constantes do n.o 2 do artigo 29.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho;
b) Ser funcionário ou agente de qualquer serviço ou organismo
constante do n.o 1 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, desde que, se for agente, desempenhe funções
em regime de tempo completo, esteja sujeito à disciplina hierárquica e horário e possua mais de um ano de serviço
ininterrupto;
c) Ser funcionário da administração local que satisfaça os requisitos gerais, nos termos do Decreto-Lei n.o 175/98, de 2 de
Julho;
7.2 — Especial — estar habilitado com a escolaridade obrigatória.
8 — Apresentação das candidaturas:
8.1 — O requerimento de admissão a concurso deverá ser elaborado
nos termos do Decreto-Lei n.o 135/99, de 22 de Abril, deverá ser
dirigido à directora do Gabinete das Relações Culturais Internacionais, entregue na Secção de Pessoal, Expediente e Arquivo, Rua de
São Pedro de Alcântara, 45, 2.o, 1269-139 Lisboa, ou enviado pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo fixado para
apresentação das candidaturas, para o mesmo endereço, e dele devem
constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de

