9604

N.o 124 — 30 de Junho de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho (extracto) n.o 14 417/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 1 de Junho de 2005, proferido no uso de competência
subdelegada, após anuência do Centro Hospitalar de Coimbra:

FORÇA AÉREA

Comando de Pessoal da Força Aérea

Américo Pereira Correia de Oliveira, auxiliar de acção médica do
quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra — transferido
para o quadro de pessoal civil do Exército (QPCE), ficando colocado
no Hospital Militar Regional n.o 2 (HMR 2). (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Repartição de Pessoal Civil

16 de Junho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.

Despacho n.o 14 422/2005 (2.a série). — Por despacho de 14
de Junho de 2005 do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea:

Despacho (extracto) n.o 14 418/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Junho de 2005 do tenente-general ajudante-general
do Exército, proferido no uso de competência delegada:
Maria Alina de Oliveira Duarte Gonçalves Oliveira e Maria Teresa
Carrajola Namorado Moreno, técnicas especialistas da carreira de
técnico de diagnóstico e terapêutica, área profissional de análises
clínicas e de saúde pública do QPCE — nomeadas por tempo indeterminado, nos termos do n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, após concurso, técnicas especialistas
de 1.a classe da mesma carreira, grupo e quadro, com colocação
no HMR1 e HMR2, considerando-se exoneradas do anterior lugar
a partir da data da aceitação do novo cargo. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 14 419/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Junho de 2005 do tenente-general ajudante-general
do Exército, proferido no uso de competência delegada:
Cristina Maria dos Santos Alves Coelho, técnica principal da carreira
de técnico de diagnóstico e terapêutica, área profissional de fisioterapeuta do QPCESSM — nomeada por tempo indeterminado,
nos termos do n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, após concurso, técnica especialista da mesma carreira, grupo e quadro, com colocação na Escola de Serviço Saúde
Militar, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da
data da aceitação do novo cargo. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 14 420/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Junho de 2005 do tenente-general ajudante-general
do Exército, proferido no uso de competência delegada:
Carlos André de Carvalho dos Ramos Correia, 1SAR RC — nomeado
por tempo indeterminado, nos termos do n.o 8 do artigo 6.o do
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, após concurso, para
a categoria de técnico de 2.a classe da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, área profissional de ortoptista do quadro de
pessoal civil do Exército (QPCE), com colocação no Hospital Militar
Principal (HMP). (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
16 de Junho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.

Direcção de Pessoal

David Manuel Pereira Pedrosa, motorista de pesados do quadro geral
de pessoal civil da Força Aérea — transita para a categoria de operário altamente qualificado, marceneiro, após cumprido o preceituado no artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro,
com efeitos administrativos reportados à data do despacho do Chefe
do Estado-Maior da Força Aérea.
14 de Junho de 2005. — O Chefe da Repartição, Manuel Estalagem,
tenente-coronel.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral da Administração da Justiça
Despacho (extracto) n.o 14 423/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de Junho de 2005 do subdirector-geral da Administração
da Justiça:
Teresa de Jesus Figueira Pires Amaro Neves, escrivã-adjunta do Tribunal da Comarca da Moita — autorizada a permuta para idêntico
lugar do Tribunal da Comarca de Setúbal.
João Estrela Louro da Cruz Horta, escrivão-adjunto do Tribunal da
Comarca de Setúbal — autorizada a permuta para idêntico lugar
do Tribunal da Comarca da Moita.
(Aceitação: dois dias.)
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Junho de 2005. — A Directora de Serviços, Helena Almeida.

Delegação de Coimbra
Aviso n.o 6363/2005 (2.a série). — Para os devidos efeitos, faz-se
público que o concurso interno de acesso geral para o lugar de chefe
de secção do quadro de pessoal do Tribunal da Relação de Coimbra
(referência n.o 5DC/2004), aberto pelo aviso publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 251, de 25 de Outubro de 2004, encontra-se
concluído sem candidatos aprovados.
9 de Junho de 2005. — A Presidente do Júri, Maria Margarida Vale.

Direcção-Geral dos Registos e do Notariado
Aviso n.o 6364/2005 (2.a série). — 1 — Para os devidos efeitos,
torna-se público que, nos termos dos artigos 102.o e 103.o do regulamento aprovado pelo Decreto Regulamentar n.o 55/80, de 8 de Outubro, se encontra aberto concurso, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, para
provimento dos lugares de segundo-ajudante das seguintes Conservatórias do Registo Civil:
Do distrito de Beja:

Despacho (extracto) n.o 14 421/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Junho de 2005 do tenente-general ajudante-general
do Exército, proferido no uso de competência delegada:
Cristina Maria Rato Ferreira Palmeira, enfermeira graduada da carreira de enfermagem do quadro de pessoal do Hospital de Santa
Marta — transferida para lugar de idêntica categoria e carreira do
quadro de pessoal civil do Exército (QPCE), ficando a prestar serviço no Hospital Militar Principal (HMP). (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.

Odemira;
Do distrito de Faro:
Albufeira;
Silves;
Do distrito de Lisboa:
Oeiras;
Do distrito de Setúbal:
Sesimbra;
Setúbal — quatro lugares.

