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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
TRIBUNAL DE CONTAS
Direcção-Geral

Rectificação n.o 711/2005. — Concurso interno de acesso geral
para provimento de dois lugares da categoria de técnico superior de
arquivo principal. — Foi publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 70, de 11 de Abril de 2005, o aviso n.o 3762/2005, relativo à abertura
de um concurso interno de acesso geral para provimento de dois
lugares de técnico superior de arquivo principal da carreira de técnico
superior de arquivo do quadro de pessoal da Direcção-Geral do Tribunal de Contas.
1 — Verificando-se que houve uma omissão na indicação dos documentos que devem acompanhar os requerimentos de admissão ao
concurso, indicados no n.o 6.2, procede-se à sua correcção, substituindo-o da seguinte forma:
«6.2 — Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão no caso da alínea b), da seguinte documentação:
a) Curriculum vitae pormenorizado, devidamente datado e assinado pelo candidato;
b) Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organismo
de origem especificando o tempo de serviço na categoria,
na carreira e na função pública e a classificação de serviço
na sua expressão quantitativa reportada aos anos relevantes
para efeitos de acesso na carreira;
c) Declaração passada pelo serviço onde foram exercidas as funções durante os anos referidos na alínea b) que descreva as
tarefas e responsabilidades cometidas ao candidato;
d) Documentos comprovativos das acções de formação profissional complementar e da respectiva duração em horas;
e) Documentos comprovativos dos elementos que os candidatos
considerem relevantes para a apreciação do seu mérito ou
que possam constituir motivo de preferência legal.»
2 — Aos candidatos que apresentaram a respectiva candidatura
dentro do prazo inicialmente fixado é concedido um novo prazo de
10 dias úteis contados a partir da data da publicação da presente
rectificação no Diário da República para junção do documento em
falta.
14 de Abril de 2005. — A Subdirectora-Geral, Helena Abreu Lopes.

PROVEDORIA DE JUSTIÇA
Despacho n.o 9533/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no artigo 28.o, n.os 1, 4 e 6, do Decreto-Lei n.o 279/93, de 11 de
Agosto, com a redacção dada pelos Decretos-Leis n.os 15/98, de 29
de Janeiro, e 195/2001, de 27 de Junho, nomeio, em regime de comissão
de serviço, a partir da data deste meu despacho, a licenciada em
Direito Elsa Maria Henriques Dias coordenadora do quadro de pessoal da Provedoria de Justiça, motivo pelo qual cessa funções como
colaboradora do meu Gabinete a partir da mesma data.
14 de Abril de 2005. — O Provedor de Justiça, H. Nascimento
Rodrigues.

UNIVERSIDADE ABERTA
Reitoria
Despacho n.o 9534/2005 (2.a série). — Tendo o Doutor Manuel
Armando de Oliveira, professor auxiliar da Universidade Aberta,
requerido provas para obtenção do título de agregado na área de
Estudos Sociais, grupo disciplinar de Antropologia, designo, por proposta do conselho científico, os seguintes professores para fazerem
parte do júri:

N.o 82 — 28 de Abril de 2005

Doutora Maria Engrácia Leandro, professora catedrática
do Departamento de Sociologia da Universidade do
Minho.
Doutor Vítor Pereira da Rosa, professor catedrático da Universidade de Otava.
Doutora Maria Beatriz Rocha Trindade, professora catedrática da Universidade Aberta.
Doutor Alexandre Gomes Cerveira, professor catedrático
da Universidade Aberta.
Doutor Hermano Duarte de Almeida e Carmo, professor
catedrático da Universidade Aberta.
Doutora Maria Laura Pires, professora catedrática jubilada
da Universidade Aberta.
12 de Abril de 2004. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.
Rectificação n.o 712/2005. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 66, de 5 de Abril de 2005, a p. 5401,
a rectificação n.o 528/2005, rectifica-se que onde se lê «14 de Maio
de 2005» deve ler-se «14 de Março de 2005» e onde se lê «Mestre
Natalina Graça Grilo de Bastos Silva» deve ler-se «Mestre Natalina
Graça Grilo de Bastos Silva Domingues».
12 de Abril de 2005. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Despacho n.o 9535/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade do Algarve de 8 de Abril de 2005:
Ana Vitória Pires da Silva Viegas Inácio — nomeada técnica superior
de 1.a classe, área de gestão, do quadro de pessoal não docente
da Universidade do Algarve, precedendo concurso, com efeitos a
partir da data da publicação da nomeação no Diário da República,
auferindo a remuneração mensal ilíquida equivalente ao índice 460.
12 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Despacho n.o 9536/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade do Algarve de 8 de Abril de 2005:
Ana Maria de Assunção Afonso — nomeada técnica superior de
1.a classe, área de gestão, do quadro de pessoal não docente da
Universidade do Algarve, precedendo concurso, com efeitos a partir
da data da publicação da nomeação no Diário da República, auferindo a remuneração mensal ilíquida equivalente ao índice 460.
12 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Despacho n.o 9537/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade do Algarve de 8 de Abril de 2005:
Deolinda Pereira Viegas Nunes — nomeada técnica superior de
1.a classe, área de gestão, do quadro de pessoal não docente da
Universidade do Algarve, precedendo concurso, com efeitos a partir
da data da publicação da nomeação no Diário da República, auferindo a remuneração mensal ilíquida equivalente ao índice 460.
12 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Despacho n.o 9538/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade do Algarve de 8 de Abril de 2005:
Elsa Cristina Correia Martins — nomeada técnica superior de
1.a classe, área de gestão, do quadro de pessoal não docente da
Universidade do Algarve, precedendo concurso, com efeitos a partir
da data da publicação da nomeação no Diário da República, auferindo a remuneração mensal ilíquida equivalente ao índice 460.

Presidente — Doutora Maria José Ferro Tavares, reitora da Universidade Aberta.
Vogais:

12 de Abril de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

Doutor Félix Monteiro Neto, professor catedrático da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.
Doutor Jorge Arroteia, professor catedrático do Departamento de Ciências da Educação da Universidade de
Aveiro.

Despacho n.o 9539/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade do Algarve de 8 de Abril de 2005:
Maria da Luz Godinho Olímpio — nomeada técnica profissional de
1.a classe, área de secretariado, do quadro de pessoal não docente
da Universidade do Algarve, precedendo concurso, com efeitos a

