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N.o 138 — 20 de Julho de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

2 — Nos termos do disposto no n.o 4 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, a presente nomeação é feita por urgente conveniência
de serviço, a partir da data do despacho de nomeação, data a partir
da qual produz efeitos.»
deve ler-se:
«1 — [. . .] Finalmente sublinha-se a experiência de gestão, de coordenação de equipas interdisciplinares e participação em processos
de cooperação interinstitucional.
o

Despacho (extracto) n.o 15 795/2005 (2.a série). — Por despacho de 27 de Junho de 2005 do presidente deste Instituto:
Rui Manuel Cordeiro de Vieira Casquilho, docente do quadro de
nomeação definitiva na Escola Secundária Elias Garcia, Sobreda
da Caparica — nomeado, em regime de substituição, director do
Mosteiro de Alcobaça, com efeitos a 28 de Junho de 2005.
6 de Julho de 2005. — A Vice-Presidente, Rosa Amora.

1 de Julho de 2005. — O Director, Diogo Pires Aurélio.
o

Instituto Português do Património Arquitectónico

o

2 — Nos termos do disposto no n. 4 do artigo 21. da Lei n. 2/2004,
de 15 de Janeiro, a presente nomeação é feita por urgente conveniência
de serviço, a partir da data do despacho de nomeação, data a partir
da qual produz efeitos.»
5 de Julho de 2005. — Pelo Director, o Director de Serviços de
Administração Geral, Abel Martins.

Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema
Despacho n.o 15 791/2005 (2.a série). — Delegação de funções. — Ao abrigo das disposições constantes dos artigos 35.o e 40.o
do Código do Procedimento Administrativo e do n.o 2 do artigo 9.o
do Decreto-Lei n.o 165/97, de 28 de Junho, durante a minha ausência
em serviço entre os dias 2 e 10 de Julho inclusive, delego as funções
que me estão confiadas, enquanto presidente da direçcão da Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema, no vogal da direcção Dr. Rui
Santana Brito.
Desta delegação, exceptuo apenas a cedência de instalações a terceiros, que terá sempre de ser submetida à minha aprovação.

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Despacho (extracto) n.o 15 796/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura de
5 de Julho de 2005, no uso de competência delegada:
Dr. Armindo Costa, juiz desembargador do Tribunal da Relação do
Porto — desligado do serviço para efeitos de aposentação/jubilação.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Julho de 2005. — O Juiz-Secretário, Paulo Guerra.
Despacho (extracto) n.o 15 797/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura de
6 de Julho de 2005, no uso de competência delegada:
Dr. António de Paiva Gonçalves, juiz conselheiro do Supremo Tribunal
de Justiça — desligado do serviço para efeitos de aposentação/jubilação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Julho de 2005. — O Juiz-Secretário, Paulo Guerra.

30 de Junho de 2005. — O Presidente, João Bénard da Costa.

UNIVERSIDADE ABERTA

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo

Despacho (extracto) n.o 15 798/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 27 de Junho do corrente ano:

Despacho (extracto) n.o 15 792/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Janeiro de 2003 do subdirector do Instituto dos Arquivos
Nacionais/Torre do Tombo, por delegação:

Doutor Mário Jorge Edmundo, assistente com contrato administrativo
de provimento nesta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período de 28 de Julho a 4 de Agosto do
corrente ano.

Maria Teresa de Sampaio Pinto de Almeida de Araújo, técnica auxiliar
principal, da carreira de conservação e restauro, do quadro de pessoal da Academia de Ciências de Lisboa — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica profissional especialista principal da carreira de técnico profissional de conservação e restauro
de documentos gráficos do quadro de pessoal do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, de acordo com o artigo 3.o do
Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.
4 de Julho de 2005. — O Director-Geral, Pedro Dias.
Despacho (extracto) n.o 15 793/2005 (2.a série). — Por despacho de 24 de Junho de 2005 do subdirector do Instituto dos Arquivos
Nacionais/Torre do Tombo, por delegação:
Honorato Manuel Prêdo Pires, assistente administrativo principal, da
carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo — autorizado a
gozar licença especial para assistência a filho menor, pelo período
de dois anos, a partir de 28 de Julho de 2005, inclusive. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Julho de 2005. — A Administradora, Alexandra Sevinate Pontes.
Despacho (extracto) n.o 15 799/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 6 de Julho do corrente ano:
Doutora Isabel Maria de Barros Dias, professora auxiliar de nomeação
provisória, com contrato administrativo de provimento nesta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País, no
período de 14 a 23 de Julho do corrente ano.
7 de Julho de 2005. — A Administradora, Alexandra Sevinate Pontes.
Despacho (extracto) n.o 15 800/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 6 de Julho do corrente ano:
Doutora Adelaide Pacheco Lopes Pereira Millán da Costa, professora
auxiliar de nomeação provisória, com contrato administrativo de
provimento nesta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País, no período de 9 a 14 de Julho do corrente
ano.

4 de Julho de 2005. — O Director-Geral, Pedro Dias.

7 de Julho de 2005. — A Administradora, Alexandra Sevinate Pontes.

Instituto Português de Museus

Despacho (extracto) n.o 15 801/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 5 de Abril de 2005:

Despacho (extracto) n.o 15 794/2005 (2.a série). — Por despacho do director de 20 de Junho de 2005, nos termos do artigo 7.o
do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, e obtido o parecer
favorável da Secretaria-Geral do Ministério da Cultura, procede-se
à reclassificação da seguinte funcionária:

Mestre António Eduardo Pais Falcão Barbosa Martins, assistente,
em regime de tempo integral, com contrato administrativo de provimento, de substituição, nesta Universidade — caducando o respectivo contrato com efeitos a partir de 30 de Julho de 2005, por
ter regressado o substituído. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

Maria Cândida Franco Caldeira, vigilante-recepcionista de 2.a classe,
da carreira de vigilante-recepcionista, posicionada no escalão 1,
índice 199, para a categoria de técnica profissional de 2.a classe,
da carreira técnica profissional de biblioteca e documentação, no
mesmo escalão e índice, em lugar vago no quadro de pessoal do
Museu Nacional do Traje, com efeitos à data da publicação.

7 de Julho de 2005. — A Administradora, Alexandra Sevinate Pontes.

Despacho n. 15 802/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade dos Açores de 21 de Junho de 2005:

21 de Junho de 2005. — A Directora dos Serviços Administrativos,
Adília Crespo.

Carlos Alberto Gomes Ribeiro, professor auxiliar da Universidade
dos Açores — concedida a equiparação a bolseiro no estrangeiro

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
o

