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sitada, com a mesma categoria, para o Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Novembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 23 743/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Outubro de 2005 do secretário-geral-adjunto do Ministério da Educação, por delegação:
Maria Celeste Morais Barata Costa Martinez, técnica profissional
especialista do quadro de pessoal da Direcção Regional do Centro
do Ministério da Educação — prorrogada a requisição neste serviço,
por mais um ano, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Novembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 23 744/2005 (2.a série). — Por despachos de 20 e de 31 de Outubro de 2005, respectivamente, do presidente do Instituto da Conservação da Natureza e da directora central
de Gestão e Administração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
Maria Cristina Martins David Oliveira, assistente administrativa principal do quadro de pessoal do Instituto da Conservação da Natureza — requisitada, com a mesma categoria, para desempenho de
funções no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com efeitos reportados a 1 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
7 de Novembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 23 745/2005 (2.a série). — Por despachos de 11 e de 28 de Outubro de 2005, respectivamente, do reitor
da Universidade do Algarve e da directora central de Gestão e Administração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
Telma Maria Monteiro Guerreiro Costa, assistente administrativa do
quadro de pessoal da Universidade do Algarve — requisitada, com
a mesma categoria, para desempenho de funções no Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, com efeitos reportados a 1 de Novembro
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Novembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 23 746/2005 (2.a série). — Por despachos de 11 e de 28 de Outubro de 2005, respectivamente do reitor
da Universidade do Algarve e da directora central de Gestão e Administração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
Elsa Lucília Madeira Lopes Lourenço, assistente administrativa principal do quadro de pessoal da Universidade do Algarve — requisitada, com a mesma categoria, para desempenho de funções no
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com efeitos reportados a 1 de
Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
7 de Novembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 23 747/2005 (2.a série). — Por despachos de 11 e de 18 de Outubro de 2005, respectivamente, da vogal
da comissão executiva do Instituto Português da Juventude e da directora central de Gestão e Administração do Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras:
Helena Machado Bettencourt Emílio Macedo, assistente administrativa do quadro de pessoal do Instituto Português da Juventude — requisitada, com a mesma categoria, para desempenho de
funções no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com efeitos reportados a 1 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
7 de Novembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
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Despacho (extracto) n.o 23 748/2005 (2.a série). — Por despachos de 19 e de 28 de Outubro de 2005, respectivamente, da subdirectora-geral dos Serviços Prisionais e da directora central de Gestão
e Administração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
Maria do Carmo Jesus Lopes Rodrigues Santos, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos
Serviços Prisionais — requisitada, com a mesma categoria, para o
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com efeitos a partir de 1 de
Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
7 de Novembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Rectificação n.o 1886/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 8695/2005 (Diário da República, 2.a série, n.o 192,
de 6 de Outubro de 2005), relativo à concessão da nacionalidade
portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «Maria Clara
Afonso Andrade» deve ler-se «Marisa Clara Afonso Andrade».
31 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Maria Nogueira Portugal.

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil
Despacho n.o 23 749/2005 (2.a série). — Por despachos de 7
de Outubro de 2005 do presidente do Serviço Nacional de Bombeiros
e Protecção Civil e de 13 de Outubro de 2005 do director regional
da Economia do Algarve:
Paulo Joaquim Calado Mendes, detentor da categoria de técnico superior de 2.a classe, da carreira de técnico superior, do quadro de
pessoal da Direcção Regional da Economia do Algarve do Ministério da Economia e da Inovação — transferido com a mesma categoria e carreira para o quadro de pessoal do extinto Serviço Nacional
de Bombeiros, com efeitos a 15 de Novembro de 2005. (Isento
de visto prévio do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2005. — O Presidente, Manuel João Ribeiro.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso n.o 10 441/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do disposto
no artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 40-A/98, de 27 de Fevereiro, com
a redacção que lhe foi dada pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 153/2005,
de 2 de Setembro, e nos termos previstos no Regulamento do Concurso
para Acesso à Categoria de Conselheiro de Embaixada, aprovado
pela Portaria n.o 1098/2005, de 24 de Outubro, do Ministro de Estado
e dos Negócios Estrangeiros, faz-se público que, por despacho do
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de 24 de Outubro
de 2005, se encontra aberto concurso para preenchimento de 46 vagas
da categoria de conselheiro de embaixada do quadro I do pessoal
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo prazo de 15 dias úteis
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República, 2.a série, ou da data de recepção por via telegráfica ou por
telecópia da informação do Departamento Geral de Administração
daquela publicação.
2 — Prazo de validade o concurso é válido até ao provimento das
vagas postas a concurso, ou das que venham a verificar-se nos 12 meses
subsequentes à sua abertura.
3 — Condições de candidatura — podem ser opositores ao presente
concurso os secretários de embaixada que, à data da publicação do
presente aviso, preencham os requisitos exigidos no n.o 3 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 40-A/98, de 27 de Fevereiro, com a redacção que
lhe foi dada pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 153/2005, de 2 de
Setembro.
4 — Método de selecção a utilizar — o concurso assenta, nos termos
do n.o 4 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 40-A/98, de 27 de Fevereiro,
com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 153/2005, de 2 de Setembro, na avaliação do currículo de cada
candidato.
5 — Formalização das candidaturas:
5.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento
dirigido ao secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros
e entregue pessoalmente, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, dentro do prazo fixado no n.o 1 do presente aviso, para

