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Agrupamento Vertical de Escolas de Torre de Dona Chama
Aviso n.o 11 824/2006
Para cumprimento do disposto no n.o 1 do artigo 132.o do Estatuto
da Carreira Docente, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 1/98, de 2 de
Janeiro, conjugado com o n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que a lista de antiguidade
do pessoal docente em serviço neste estabelecimento de ensino com
referência a 31 de Agosto de 2006 se encontra afixada na sala dos
professores.
Da referida lista cabe reclamação, a apresentar ao dirigente máximo
no prazo de 30 dias da sua publicação no Diário da República.
11 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
José Manuel Pires Garcia.

Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Flor
Aviso n.o 11 825/2006
Nos termos do disposto no artigo 132.o do ECD, conjugado com
o Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada na sala de professores a lista de antiguidade do pessoal
docente do Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Flor com referência a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso para reclamação, nos termos do artigo 96.o do citado
decreto-lei.
26 de Setembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Fernando Filipe de Almeida.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Instituto de Meteorologia, I. P.
Despacho (extracto) n.o 22 857/2006
Por despacho do presidente do Instituto de Meteorologia, I. P.,
de 11 de Outubro de 2006, foi Jorge Manuel Alexandre Marques
nomeado, em comissão de serviço extraordinária, com efeitos reportados a 1 de Outubro de 2006, para a realização de estágio probatório
na categoria de técnico superior de 2.a classe, da carreira de técnico
superior.
Durante o período de estágio, o funcionário opta pelo vencimento
da categoria de origem.
17 de Outubro de 2006. — O Vice-Presidente, António Dias Baptista.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Gabinete da Ministra
Despacho n.o 22 858/2006
Considerando que, pelo meu despacho n.o 9381/2005, de 4 de Abril,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 81, de 27 de Abril
de 2005, nomeei a assistente administrativa do quadro de pessoal
da Santa Casa da Misericórdia Ana Cristina Nogueira Alfaro Pereira
para exercer funções de minha secretária pessoal, com efeitos a partir
do dia 1 de Abril de 2005;
Considerando que a nomeada se encontra na situação de licença
por maternidade desde o dia 15 de Julho e até 15 de Novembro
de 2006;
Considerando que se torna necessário assegurar a sua substituição
durante parte daquele período de licença por maternidade;
Ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 2.o e dos n.os 1 e 2 do
artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho:
1 — Nomeio Bernardo Madureira Marques para exercer funções
de meu secretário pessoal.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 15 de
Setembro de 2006 e mantém-se até ao dia 15 de Novembro de 2006.
16 de Outubro de 2006. — A Ministra da Cultura, Maria Isabel
da Silva Pires de Lima.

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo
Despacho (extracto) n.o 22 859/2006
Por despacho do subdirector do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo de 19 de Outubro de 2006, por delegação, foi
a técnica profissional de 2.a classe da carreira de técnico profissional
de arquivo do quadro de pessoal do Tribunal Judicial da Comarca
de Santarém Marina Isabel dos Santos Serrão nomeada, em comissão
de serviço, precedendo concurso, técnica superior de 2.a classe da
carreira de técnico superior de arquivo do quadro de pessoal do
Arquivo Distrital de Santarém.
25 de Outubro de 2006. — O Subdirector, José Carlos Nascimento.

Instituto Português do Livro e das Bibliotecas
Despacho (extracto) n.o 22 860/2006
Por meu despacho de 23 de Outubro de 2006, foi Maria Alexandra
Henriques Ribeiro Ramos Bento, técnica superior de 1.a classe, da
carreira técnica superior, do quadro de pessoal do Instituto Português
do Livro e das Bibliotecas, nomeada definitivamente, precedendo concurso interno de acesso limitado, técnica superior principal da mesma
carreira e quadro de pessoal, ficando posicionada no 1.o escalão,
índice 510.
23 de Outubro de 2006. — O Director, Jorge Manuel Martins.

PARTE D
TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL

Aviso n.o 11 826/2006

Pelo presente anúncio faz-se constar que, por eleição realizada
em 11 de Outubro de 2006, foi eleito presidente do Tribunal Central
Administrativo Sul licenciado António Ferreira Xavier Forte, juiz
desembargador deste Tribunal (artigos 19.o, 20.o, 21.o e 33.o do ETAF,
Lei n.o 13/2002, de 19 de Fevereiro). (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

Nos termos do n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, torna-se público que se encontram afixadas em local
apropriado no Tribunal Central Administrativo Sul de Lisboa as listas
de antiguidade dos funcionários do regime geral reportadas a 31 de
Dezembro de 2005.
Da organização das listas cabe reclamação, a deduzir no prazo
de 30 dias consecutivos a contar da data da publicação deste aviso
no Diário da república, nos termos do n.o 1 do artigo 96.o do citado
diploma legal.

16 de Outubro de 2006. — O Juiz Desembargador Vice-Presidente,
António Ferreira Xavier Forte.

25 de Setembro de 2006. — O Vice-Presidente, António Xavier
Forte.

Anúncio n.o 131/2006
Eleição realizada no dia 11 de Outubro de 2006

