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Despacho (extracto) n.o 6458/2005 (2.a série). — Por despacho
de 21 de Fevereiro de 2005 do director-geral da Empresa:
Lídia da Silva Arez dos Santos, assistente administrativa especialista
do quadro de pessoal da Direcção-Geral da Empresa — autorizada
a prorrogação da requisição neste serviço, por mais um ano, com
efeitos a partir de 1 de Março de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Março de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
o

nomeada segunda-ajudante da Conservatória do Registo Predial
e Comercial do Bombarral (1.o escalão, índice 210), ficando exonerada das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
Paulo Jorge Dinis de Morais, escriturário da Conservatória do Registo
Predial e Comercial de Gondomar — nomeado segundo-ajudante
da Conservatória dos Registos Civil, Predial e Comercial de Montalegre, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a 7 de
Março de 2005 (1.o escalão, índice 210), ficando exonerado das
anteriores funções à data da aceitação do novo lugar. (Não carecem
de visto do Tribunal de Contas.)
11 de Março de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

a

Despacho (extracto) n. 6459/2005 (2. série). — Por despacho
de 21 de Fevereiro de 2005 do director-geral da Empresa:
Ana Maria da Costa Santos, assistente administrativa principal do
quadro de pessoal da Direcção-Geral da Empresa — autorizada
a prorrogação da requisição neste serviço, por mais um ano, com
efeitos a partir de 1 de Março de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Março de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil
o

N.o 61 — 29 de Março de 2005

a

Aviso n. 3193/2005 (2. série). — Recrutamento de dois técnicos
superiores para o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção
Civil — depois de cumpridas todas as formalidades impostas pela orientação técnica n.o 05/DGAP/2004. — Torna-se público que, no prazo
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso,
se aceitam candidaturas com vista ao recrutamento, em regime de
requisição ou transferência, de dois técnicos superiores licenciados
em Engenharia Química ou Engenharia do Ambiente.
As candidaturas deverão ser formalizadas através de requerimento,
dirigido ao presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção
Civil e entregue pessoalmente na Secção de Expediente Geral e
Arquivo deste Serviço, sito na Avenida do Forte, em Carnaxide,
2794-112 Carnaxide, ou remetido pelo correio, registado com aviso
de recepção, até ao último dia do prazo.
Os requerimentos deverão ser acompanhados de curriculum vitae
que dê a conhecer de forma inequívoca as habilitações literárias, a
experiência e o percurso profissional do candidato.
3 de Março de 2005. — O Presidente, Manuel João Ribeiro.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral dos Registos e do Notariado
Despacho n.o 6460/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral de 8 de Março de 2005:
Licenciada Maria Cecília Rocha Coelho, conservadora do Registo
Civil da Horta — prorrogado o destacamento nos serviços centrais
desta Direcção-Geral, pelo período de um ano, com efeitos a contar
de 14 de Fevereiro de 2005. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas.)
9 de Março de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.
Despacho n.o 6461/2005 (2.a série). — Por despachos do director-geral de 3 de Março de 2005:
Adélia Maria Vieira Rodrigues, escriturária superior da Conservatória
do Registo Civil de Lamego — nomeada segunda-ajudante da Conservatória dos Registos Civil, Predial e Comercial de Castro Daire
(2.o escalão, índice 225), ficando exonerada das anteriores funções
à data da aceitação do novo lugar.
Ana Maria Moreira da Silva Ferreira, segunda-ajudante da Conservatória do Registo Predial e Comercial de Santo Tirso — nomeada
para idêntico lugar da Conservatória dos Registos Civil, Predial
e Comercial de Paços de Ferreira (3.o escalão, índice 235), ficando
exonerada das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
Ana Maria Valente da Costa Loureiro, escriturária superior da Conservatória do Registo Comercial do Porto — nomeada segunda-ajudante dos mesmos serviços (3.o escalão, índice 235), ficando
exonerada das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
Maria Manuela Bernardes da Silva, escriturária superior da Conservatória do Registo Predial e Comercial de Torres Vedras —

Despacho n.o 6462/2005 (2.a série). — Por despacho do directo-geral de 9 de Março de 2005:
Gracinda Maria Gonçalves Lopes Pereira Soares, escriturária da
4.a Conservatória do Registo Civil de Lisboa — nomeada para idêntico lugar do Arquivo Central do Porto (mantendo a mesma situação
remuneratória), ficando exonerada das anteriores funções à data
da aceitação do novo lugar. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)
14 de Março de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Gabinete para as Relações Internacionais,
Europeias e de Cooperação
Aviso n.o 3194/2005 (2.a série). — Para efeitos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontra afixada para consulta a lista de antiguidade
do pessoal deste Gabinete relativa a 31 de Dezembro de 2004.
Nos termos do n.o 1 do artigo 96.o do mencionado diploma, o
prazo de reclamação é de 30 dias consecutivos a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.
8 de Março de 2005. — O Director, José Manuel Santos Pais.

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ADMINISTRAÇÃO LOCAL,
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Ministro
Louvor n.o 474/2005. — Ao cessar funções como Ministro das
Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional, louvo publicadamente Nathalie Victoire Cymbrom de Canto e
Castro de Lucena que, como minha secretária pessoal, evidenciou
grandes qualidades pessoais e profissionais.
Pela inexcedível lealdade, dedicação, competência e eficiência que
sempre demonstrou no exercício das suas funções, merece o meu
agradecimento pessoal e o meu público apreço.
10 de Março de 2005. — O Ministro das Cidades, Administração
Local, Habitação e Desenvolvimento Regional, José Luís Fazenda
Arnaut Duarte.
Louvor n.o 475/2005. — Ao cessar funções como Ministro das
Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional, louvo publicamente Madalena Maria Nunes Guerreiro que, como
minha secretária pessoal, evidenciou grandes qualidades pessoais e
profissionais.
Pela inexcedível lealdade, dedicação, competência e eficiência que
sempre demonstrou no exercício das suas funções, merece o meu
agradecimento pessoal e o meu público apreço.
10 de Março de 2005. — O Ministro das Cidades, Administração
Local, Habitação e Desenvolvimento Regional, José Luís Fazenda
Arnaut Duarte.
Louvor n.o 476/2005. — Ao cessar funções como Ministro das
Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional, louvo publicadamente Luísa Maria Waddington Marques Oliveira,
a prestar funções de apoio administrativo especializado no meu Gabinete, pelas grandes qualidades pessoais e profissionais que evidenciou.
Pela dedicação, competência, disponibilidade e lealdade com que
sempre desempenhou as funções que lhe foram confiadas, merece
o meu agradecimento pessoal e o meu público apreço.
10 de Março de 2005. — O Ministro das Cidades, Administração
Local, Habitação e Desenvolvimento Regional, José Luís Fazenda
Arnaut Duarte.

