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Diário da República, 2.ª série — N.º 237 — 9 de Dezembro de 2009
Declaração de rectificação n.º 2970/2009
No número do Diário da República, a seguir indicado, deve ser
considerada a seguinte rectificação:
Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 17 587/2009, publicado
na 2.ª série do Diário da República, n.º 195, de 8 de Outubro de 2009,
rectifica-se que, a p. 40 722, onde se lê «Mário Rui Abreu Cunha, assistente operacional,» deve ler-se «Mário Rui Abreu Cunha, assistente
técnico,».
2009-11-30. ⎯ O Presidente do Conselho Directivo, Francisco Bandeira.
202648428

Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários
e Agentes da Administração Pública (ADSE)
Aviso n.º 22022/2009
Procedimento concursal comum para preenchimento de 9 postos de
trabalho da categoria e carreira de Técnico Superior do mapa
de pessoal da Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) — Candidatos
admitidos à realização da prova de conhecimentos.
Nos termos das disposições previstas do n.º 1 do artigo 32.º e da
alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
Janeiro, notificam-se os candidatos admitidos ao procedimento concursal
aberto pelo Aviso n.º 13850/2009, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 150, de 05 de Agosto, com a rectificação dada pela Declaração de Rectificação n.º 1996/2009, de 11 de Agosto (publicada
na 2.ª série, n.º 161, de 20 de Agosto), de que a respectiva lista dos
candidatos admitidos para a realização da prova de conhecimentos se
encontra afixada nas instalações do edifício sede da Direcção-Geral de
Protecção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE),
sito na Praça de Alvalade, n.º 18, em Lisboa, bem como disponível na
área institucional, recrutamento de pessoal, da página electrónica da
ADSE (www.adse.pt).
30 de Novembro de 2009. — O Director-Geral, Luís Manuel dos
Santos Pires.
202644329

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

de 2 de Agosto, a licenciada Maria João Coutinho Oliveira Brites para
exercer as funções de Adjunta do meu gabinete de apoio pessoal, com a
remuneração prevista no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 948/2001, de
03 de Agosto, com efeitos a partir de 30 de Novembro de 2009.
30 de Novembro de 2009. — O Governador Civil, José Barbosa
da Mota.
202649068

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.º 22023/2009
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna de 13 de Agosto de 2007, foi concedida a nacionalidade portuguesa,
por naturalização a Faustino António dos Santos Monteiro, natural de
Nossa Senhora do Rosário, República de Cabo Verde, de nacionalidade
cabo-verdiana, nascido a 18/12/1963, o qual poderá gozar os direitos e
prerrogativas inerentes, depois de cumprido o disposto no artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de Outubro e pelo Decreto-Lei
n.º 37/97, de 31 de Janeiro.
Lisboa, 30 de Novembro de 2009. — Pelo Director Nacional, Maria
Helena Bastos Martins, inspectora.
202643584
Declaração de rectificação n.º 2971/2009
Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.º 17 370/2009 (Diário da República, 2.ª série, n.º 193, de 6 de Outubro de 2009), relativo
à concessão da nacionalidade portuguesa, por naturalização, rectifica-se
que onde se lê «12/03/1979» deve ler-se 12/03/1969».
Lisboa, 2 de Dezembro de 2009. — Pelo Director Nacional, Maria
Helena Bastos Martins, inspectora.
202647115
Declaração de rectificação n.º 2972/2009
Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.º 16 669/2009 (Diário
da República, 2.ª série, n.º 186, de 24 de Setembro de 2009), relativo à
concessão da nacionalidade portuguesa, por naturalização, rectifica-se
que onde se lê «18/03/1976» deve ler-se «18/03/1986».
Lisboa, 2 de Dezembro de 2009. — Pelo Director Nacional, Maria
Helena Bastos Martins, inspectora.
202648485

Governo Civil de Aveiro
Despacho n.º 26559/2009
No uso das competências que me são conferidas, nomeio, nos termos
dos n.os 1 e 4 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 252/92, de 19 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 213/2001, de
2 de Agosto, o licenciado Fernando Manuel Mendonça Albergaria Matos
para exercer as funções de chefe do meu Gabinete de Apoio Pessoal, com
a remuneração prevista no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 948/2001, de
3 de Agosto, com efeitos a partir de 27 de Novembro de 2009.
27 de Novembro de 2009. — O Governador Civil, José Barbosa
da Mota.
202648963
Despacho n.º 26560/2009
No uso das competências que me são conferidas, nomeio, nos termos
dos números 1 e 4 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 252/92, de 19 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 213/2001,
de 2 de Agosto, a licenciada Florbela Barreto dos Anjos para exercer as
funções de Secretária do meu gabinete de apoio pessoal, com a remuneração prevista no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 948/2001, de 03
de Agosto, com efeitos a partir de 27 de Novembro de 2009.
27 de Novembro de 2009. — O Governador Civil, José Barbosa
da Mota.
202649205
Despacho n.º 26561/2009
No uso das competências que me são conferidas, nomeio, nos termos
dos números 1 e 4 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 252/92, de 19 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 213/2001,

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Comissão de Apreciação e Controlo da Actividade
dos Administradores da Insolvência
Aviso n.º 22024/2009
Faz-se público que, relativamente às listas dos Administradores da
Insolvência dos distritos judiciais de Coimbra, Évora e Porto, publicadas
no Diário da República, 2.ª série, n.º 53, de 17 de Março de 2009, se
procedeu aos seguintes cancelamentos:
Carlos Alberto Lopes Teixeira dos Santos, Rua Manuel Marques, 4,
12.º E, 1750-171 Lisboa (a).
Paula Alexandra da Fonseca Jorge dos Santos, Rua Manuel Marques,
4, 12.º E, 1750-171 Lisboa (a).
(a) Especialmente habilitado a praticar actos de gestão.
24 de Novembro de 2009.— O Presidente da Comissão de Apreciação
e Controlo da Actividade dos Administradores da Insolvência, João
Augusto de Moura Ribeiro Coelho.
202650444
Aviso n.º 22025/2009
Ao abrigo do disposto nos n.º 2 e 3 do artigo 35.º do Código do
Procedimento Administrativo e no uso da competência que me foi delegada pela Comissão de Apreciação e Controlo da Actividade de Administradores da Insolvência, por deliberação publicada no Diário da
República, 2.ª série, n.º 129, de 07 de Julho de 2005, faço público que,
relativamente às listas dos Administradores da Insolvência, publicadas

