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Conservatório Regional de Vila Real de Santo António (autorização
provisória de funcionamento por despacho do director regional de
Educação do Algarve de 11 de Outubro de 2004):
Curso básico:
Acordeão, Clarinete, Piano, Saxofone, Trompete, Viola
Dedilhada e Violino (a).
(a) Paralelismo pedagógico concedido por um ano.
(b) Paralelismo pedagógico concedido por três anos.
12 de Abril de 2005. — A Directora Regional-Adjunta, Maria Isabel
Marreiros Pinheiro e Rosa Bispo.

Direcção Regional de Educação de Lisboa
Escola E. B. 2, 3 Padre Francisco Soares
Rectificação n.o 840/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 9145/2004 (2.a série), no Diário da República,
2.a série, n.o 232, de 1 de Outubro de 2004, rectifica-se que onde
se lê «reportada a 31 de Agosto de 2003» deve ler-se «reportada
a 31 de Agosto de 2004».
4 de Maio de 2005. — Pela Presidente da Comissão Executiva Instaladora, (Assinatura ilegível.)
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Despacho (extracto) n.o 10 945/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Abril de 2005 da secretária-geral da Academia Portuguesa da História e obtida concordância do subdirector do Instituto
dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo por despacho de 15 de Abril
de 2005:
Paula Cristina da Silva Mendonça Pinto da Silva, técnica do grau 1,
nível 1, da carreira de informática, do quadro de pessoal do Instituto
dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo — transferida com a
mesma categoria, por urgente conveniência de serviço, para o quadro de pessoal da Academia Portuguesa da História.
5 de Maio de 2005. — A Secretária-Geral, Manuela Mendonça.

Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema
Despacho (extracto) n.o 10 946/2005 (2.a série):
Arquitecto José Luís Lorenzo Gesteiro, técnico superior de 2.a classe
do quadro de pessoal desta Cinemateca — desligado do serviço,
a partir de 10 de Março do corrente ano, encontrando-se a aguardar
aposentação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Maio de 2005. — O Presidente, João Bénard da Costa.

Inspecção-Geral das Actividades Culturais

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo
Aviso n.o 5097/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do conselho directivo da Escola Superior de Enfermagem de Angra
do Heroísmo de 10 de Fevereiro de 2005:
Luís Carlos Moniz Martins, contratado para prestar serviço no sector
de audio-visuais desta Escola — rescindido o contrato de prestação
de serviços a seu pedido, com efeitos a 30 Abril de 2005.
29 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Luís
Miguel Salvador Machado Gomes.

Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P.
Despacho (extracto) n.o 10 944/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de Março de 2005 do presidente do Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P.:
Maria da Graça Rebêlo da Penha Gonçalves Pereira Machado, técnica
profissional especialista principal do quadro de pessoal do Instituto
de Investigação Científica Tropical — concedida licença sem vencimento por um ano a partir de 1 de Junho de 2005.
28 de Abril de 2005. — O Vice-Presidente, António José Lopes de
Melo.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Secretaria-Geral
Rectificação n.o 841/2005. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 79, de 22 de Abril de 2005, o despacho
n.o 9046/2005, a p. 6563, rectifica-se que onde se lê «ao abrigo do
disposto no artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho,
é destacada» deve ler-se «ao abrigo do disposto no artigo 11.o do
Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, requisito».
29 de Abril de 2005. — A Secretária-Geral, Fernanda Soares Heitor.
Rectificação n.o 842/2005. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 79, de 22 de Abril de 2005, o despacho
n.o 9045/2005, a p. 6563, rectifica-se que onde se lê «ao abrigo do
disposto no artigo 10.o do Decreto-Lei» deve ler-se «ao abrigo do
disposto no artigo 11.o do Decreto-Lei».
29 de Abril de 2005. — A Secretária-Geral, Fernanda Soares Heitor.

Aviso n.o 5098/2005 (2.a série). — 1 — Faz-se público que, por
despacho da inspectora-geral das Actividades Culturais de 13 de Abril
de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a partir
da data da publicação no Diário da República, concurso interno de
acesso misto para o preenchimento de dois lugares vagos existentes
na categoria de assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal da Inspecção-Geral das
Actividades Culturais (IGAC), constante do anexo à Portaria
n.o 986/98, de 24 de Novembro.
2 — Lugares a prover (quotas) — aos dois lugares existentes no
quadro de pessoal da IGAC será fixada a seguinte quota, nos termos
da alínea c) do n.o 4 do artigo 6.o, conjugado com o n.o 3 do artigo 8.o,
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho:
Um lugar a preencher por um funcionário do quadro de pessoal
da Inspecção-Geral das Actividades Culturais e um lugar a
preencher por um funcionário do quadro de pessoal de outros
organismos.
3 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 204/98, de 11 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 141/2001,
de 24 de Abril.
4 — A área funcional dos lugares a prover é a seguinte — administração de pessoal, contabilidade, património, economato, expediente e secretariado.
5 — Prazo de validade — o presente concurso é válido apenas para
o preenchimento dos lugares postos a concurso e caduca com o seu
preenchimento.
6 — Local de trabalho — o local de trabalho situa-se na Inspecção-Geral das Actividades Culturais, Palácio Foz, Praça dos Restauradores, 1250-187 Lisboa.
7 — Remuneração e condições de trabalho — a remuneração é a
fixada para a categoria nos termos do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de
16 de Outubro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.o 44/99, de
11 de Junho, e demais legislação complementar, sendo as condições
de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes para os
funcionários da Administração Pública.
8 — Requisitos gerais e especiais de admissão a concurso — podem
candidatar-se os funcionários integrados na carreira de assistente
administrativo que até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Os referidos no artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho;
b) Os referidos na alínea a) do n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a nova redacção dada
pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho.
9 — Método de selecção — avaliação curricular.
10 — Sistema de classificação final — a classificação final, expressa
na escala de 0 a 20 valores, resultará da classificação obtida no método
de selecção, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.
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11 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri
do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.
12 — Local de apresentação — no caso de entrega pessoal, deverá
ser feita na Secção de Pessoal e Expediente, Praça dos Restauradores,
Palácio Foz, Lisboa, durante as horas normais de expediente; no caso
de envio pelo correio, com aviso de recepção, para a mesma morada,
Apartado 2616, 1116-802 Lisboa.
13 — Formalização das candidaturas:
13.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido à inspectora-geral das Actividades Culturais, contendo os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade, residência, código postal e telefone);
b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais (especializações, estágios, seminários, acções de formação e outras);
d) Menção expressa das funções desempenhadas e indicação da
actual categoria, serviço a que pertence, natureza do vínculo
e antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;
e) Identificação do concurso, com indicação do número e data
do Diário da República em que venha publicado;
f) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os
requisitos gerais de admissão constantes do n.o 2 do artigo 29.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
g) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
passíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de constituir motivo de preferência legal, os quais só serão levados
em conta pelo júri se devidamente comprovados.
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20 — «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.» (Despacho conjunto n.o 373/2000, publicado
no Diário da República, 2.a série, de 31 de Março de 2000.)
2 de Maio de 2005. — A Inspectora-Geral, Maria Paula Andrade.

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Despacho (extracto) n.o 10 947/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura de
28 de Abril de 2005, no uso de competência delegada:
Dr. Joaquim Manuel Raimundo Patrício, juiz de direito interino do
Tribunal de Família e Menores de Vila Franca de Xira — nomeado,
como requereu, juiz de direito efectivo do mesmo Tribunal, nos
termos do artigo 45.o, n.o 3, da Lei n.o 21/85, de 30 de Julho,
na redacção dada pela Lei n.o 10/94, de 5 de Maio. (Posse imediata.)
28 de Abril de 2005. — O Juiz-Secretário. Paulo Guerra.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE PENAFIEL

Isabel Maria Reis Costa de Sousa Rego, chefe de secção.
Natalina Correia C. dos Santos Marques, assistente administrativa especialista.

Anúncio n.o 73/2005 (2.a série). — O Dr. Quintino Lopes Ferreira, juiz de direito no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel,
faz saber que nos autos de acção administrativa especial de pretensão
conexa com actos administrativos registados sob o n.o 593/04.3BEPNF,
que se encontram pendentes no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Penafiel, em que é autora Margarida Arminda Vieira Guedes e é
réu o Ministério da Educação, são os opositores do grupo 23, 1.o ciclo
do ensino básico, desde o n.o 1866 (Cristina Gomes Ferreira) ao n.o
2353 (Margarida Isabel Neves Nunes), constantes das listas definitivas
de ordenação, colocação e exclusão ao concurso para recrutamento,
selecção e exercício de formação transitória de pessoal docente da
educação pré-escolar e do ensino básico e secundário, regulado pelo
Decreto-Lei n.o 35/2003, de 27 de Fevereiro, com as alterações constantes do Decreto-Lei n.o 18/2004, de 17 de Janeiro, aberto pelo Ministério da Educação para o ano lectivo de 2004-2005 (lista homologada
pela Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação e publicada
no Diário da República, 2.a série, de 31 de Agosto de 2004), citados
para, no prazo de 15 dias, se constituírem como contra-interessados,
no processo acima indicado, nos termos do artigo 82.o, n.o 1, do Código
de Processo nos Tribunais Administrativos, cujo objecto do pedido
consiste na anulação do acto impugnado com fundamento nos vícios
de forma e violação da lei — Decretos-Leis n.os 35/2003 e 18/2003
e Código do Procedimento Administrativo — e condenação do réu
à prática do acto administrativo devido. Ou seja: à admissão da autora
ao aludido concurso externo na 1.a prioridade; à condenação do réu
à adopção dos actos e operações necessárias para reconstruir a situação
que existiria se o acto impugnado não tivesse sido praticado, explicitando, se for o caso, as vinculações a observar pela administração
educativa.
Uma vez expirado o prazo para se constituírem como contra-interessados, consideram-se citados para contestar, no prazo de 30 dias,
a acção acima referenciada pelos fundamentos constantes da petição
inicial, cujo duplicado se encontra à disposição na Secretaria, com
a advertência de que a falta de contestação ou a falta nela de impugnação especificada não importa a confissão dos factos articulados
pela autora mas o Tribunal aprecia livremente essa conduta, para
efeitos probatórios.
Na contestação, deve deduzir, de forma articulada, toda a matéria
relativa à defesa e juntar os documentos destinados a demonstrar
os factos cuja prova se propõe fazer.
Caso não lhe seja facultado, em tempo útil, a consulta ao processo
administrativo, disso dará conhecimento ao juiz do processo, permitindo-se que a contestação seja apresentada no prazo de 15 dias
contado desde o momento em que o contra-interessado venha a ser
notificado de que o processo administrativo foi junto aos autos.
De que é obrigatória a constituição de advogado, nos termos do
artigo 11.o, n.o 1, do CPTA;
O prazo acima indicado é contínuo e, terminando em dia em que
os tribunais estejam encerrados, transfere-se o seu termo para o 1.o dia
útil seguinte.

19 — A presidente do júri será substituída, nas suas faltas e impedimentos, pela 1.a vogal efectiva.

2 de Maio de 2005. — O Juiz de Direito, Quintino Lopes Ferreira. — O Oficial de Justiça, António Araújo Botelho.

13.2 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos, sob pena de exclusão, nos termos do n.o 7
do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho:
a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópias dos comprovativos das acções de formação profissional realizadas, donde conste o número de horas das
mesmas;
d) Fotocópia das classificações de serviço atribuídas nos anos
relevantes para a promoção ou a avaliação do desempenho;
e) Declaração actualizada, emitida pelos serviços de origem,
devidamente autenticada, da qual constem, de forma inequívoca, a existência e a natureza do vínculo à função pública,
a categoria detida e a antiguidade na actual categoria, na
carreira e na função pública;
f) Declaração actualizada e autenticada, emitida pelo serviço
de origem, especificando inequivocamente o conjunto de tarefas e responsabilidades cometidas ao funcionário;
g) Outros elementos que os candidatos considerem relevantes
para a apreciação do seu mérito;
h) Fotocópia do bilhete de identidade.
14 — O funcionário do quadro da IGAC fica dispensado da apresentação dos documentos expressos no n.o 13.2, alíneas b) a h), desde
que se encontrem arquivados no processo individual.
15 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação
dos documentos comprovativos dos factos por si referidos que possam
relevar para a apreciação do seu mérito, nos termos do n.o 4 do
artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
16 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei penal.
17 — Da lista de classificação final serão notificados os candidatos
nos termos da alínea a) do artigo 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho.
18 — O júri do presente concurso terá a seguinte constituição:
Presidente — licenciada Anabela dos Santos Afonso, subinspectora-geral.
Vogais efectivos:
Maria Emília Ribeiro Andrade, chefe de repartição.
Francisco Correia Chorincas, chefe de secção.
Vogais suplentes:

