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teiras, podendo entregar pessoalmente ou enviar pelo correio, com
aviso de recepção, para a Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro,
4, 1649-007 Lisboa, juntando curriculum vitae detalhado, serviço e
organismo a que se encontra vinculado e respectiva categoria.
12 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Aviso n.o 13 794/2006
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pretende recrutar, em regime
de requisição, assistentes administrativos, com vínculo à administração
pública central, para desempenhar funções na Delegação de Évora.
Os interessados deverão formalizar a suas candidaturas no prazo
de 10 dias a contar da publicação do presente aviso, mediante requerimento dirigido ao director-geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, podendo entregar pessoalmente ou enviar pelo correio, com
aviso de recepção, para a Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro,
4, 1649-007 Lisboa, juntando curriculum vitae detalhado, serviço e
organismo a que se encontra vinculado e respectiva categoria.
12 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

pescas e alimentação junto da Embaixada de Portugal em Roma,
com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2006.
Os encargos resultantes da presente nomeação serão inteiramente
suportados pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2006. — A Directora-Adjunta, Rosa Batoréu.

Instituto Camões
Despacho (extracto) n.o 26 352/2006
Por meu despacho de 9 de Novembro de 2006, na sequência do
concurso interno de acesso misto aberto pelo aviso n.o 5689/2005,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 109, de 7 de Junho
de 2005, alterado pela rectificação n.o 1806/2005, publicada no Diário
da República, 2.a série, de 7 de Novembro de 2005, e atento o disposto
no n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
nomeio Maria Manuela Neto Faustino da Silva da Costa Dias para
o lugar de assistente administrativo especialista do quadro de pessoal
do Instituto Camões, considerando-se exonerada do lugar que anteriormente ocupava à data da aceitação do lugar para que é nomeada.
15 de Novembro de 2006. — A Presidente, Simonetta Luz Afonso.
Despacho (extracto) n.o 26 353/2006

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Departamento Geral de Administração
Aviso n.o 13 795/2006
José Ernst Henzler Vieira Branco, ministro plenipotenciário de
1.a classe do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de embaixador de Portugal em Bratislava — despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de 11 de Dezembro
de 2006 promovendo-o a embaixador, com efeitos a partir de 10 de
Dezembro de 2006, continuando a exercer o referido cargo.
Francisco Domingos Garcia Falcão Machado, ministro plenipotenciário de 1.a classe do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de embaixador
de Portugal em Bagdad — despacho conjunto do Primeiro-Ministro
e do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de 11 de Dezembro de 2006 promovendo-o a embaixador, com efeitos a 10 de Dezembro de 2006, continuando a exercer o referido cargo.
Manuel Marcelo Monteiro Curto, ministro plenipotenciário de
1.a classe do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de embaixador de Portugal em Moscovo — despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de 11 de Dezembro
de 2006 promovendo-o a embaixador, com efeitos a partir de 10 de
Dezembro de 2006, continuando a exercer o referido cargo.
José Manuel de Carvalho Lameiras, ministro plenipotenciário de
1.a classe do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de embaixador de Portugal em Ankara — despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de 11 de Dezembro
de 2006 promovendo-o a embaixador, com efeitos a partir de 10 de
Dezembro de 2006, continuando a exercer o referido cargo.
José Filipe Mendes Moraes Cabral, ministro plenipotenciário de
1.a classe do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de embaixador de Portugal em Madrid — despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de 11 de Dezembro
de 2006 promovendo-o a embaixador, com efeitos a partir de 10 de
Dezembro de 2006, continuando a exercer o referido cargo.
20 de Dezembro de 2006. — A Directora-Adjunta, Rosa Batoréu.

Por meu despacho de 22 de Novembro de 2006, na sequência do
concurso interno de acesso misto aberto pelo aviso n.o 6737/2006,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 113, de 12 de Junho
de 2006, e atento o disposto no n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, Telma Maria Carril Rodrigues foi nomeada
assistente administrativa especialista do quadro de pessoal do Instituto
Camões. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Novembro de 2006. — A Presidente, Simonetta Luz Afonso.
Despacho (extracto) n.o 26 354/2006
Por meus despachos de 22 de Novembro de 2006, na sequência
do concurso interno de acesso misto aberto pelo aviso n.o 6737/2006,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 113, de 12 de Junho
de 2006, e atento o disposto no n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, Eugénia Maria Natário Faria Eltayari,
Ana do Carmo Pegas Martins e Maria João de Almeida Santos foram
nomeadas para os lugares de assistente administrativo especialista
do quadro de pessoal do Instituto Camões. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2006. — A Presidente, Simonetta Luz Afonso.
Despacho (extracto) n.o 26 355/2006
Por meus despachos de 22 de Novembro de 2006, na sequência
do concurso interno de acesso geral aberto pelo aviso n.o 6738/2006,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 113, de 12 de Junho
de 2006, e atento o disposto no n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, Pedro Miguel dos Santos Abreu e Cesaltina
Manuela Roxo Tobar Ferreira foram nomeados para os lugares de
assistente administrativo principal do quadro de pessoal do Instituto
Camões. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2006. — A Presidente, Simonetta Luz Afonso.
Despacho (extracto) n.o 26 356/2006
Por meu despacho de 22 de Novembro de 2006, na sequência do
concurso interno de acesso misto aberto pelo aviso n.o 6737/2006,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 113, de 12 de Junho
de 2006, e atento o disposto no n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, Maria Elisabete Manso Poderoso foi
nomeada assistente administrativa especialista do quadro de pessoal
do Instituto Camões. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
28 de Novembro de 2006. — A Presidente, Simonetta Luz Afonso.

Despacho (extracto) n.o 26 351/2006
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
de 21 de Novembro de 2006, António Duarte de Almeida Pinho,
assessor principal do quadro de pessoal da Direcção-Geral das Pescas
e Aquicultura, do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, é nomeado para, em comissão de serviço, desempenhar as funções de conselheiro para os assuntos da agricultura,

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
Despacho (extracto) n.o 26 357/2006
Por despacho de 14 de Dezembro de 2006, foram Natércia Maria
Figueiredo Dias Alves dos Santos, Paula Cristina Mateus Azevedo
Soares, Maria Alice Teixeira Antão, Maria Margarida Correia de Spí-

