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profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.»

Direcção-Geral, pelo período de um ano, com efeitos a contar de
1 de Março de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

21 de Março de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Alberto
Restani Graça Alves Moreira, capitão-de-mar-e-guerra.

18 de Março de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Direcção-Geral dos Serviços Prisionais

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral da Administração da Justiça
Aviso n.o 3465/2005 (2.a série):
Engenheiro Victor Abel Beirão Andrês, perito avaliador do Distrito
Judicial do Porto — altera a morada para Rua de Pêro Vaz de
Caminha, 38, 4.o, direito, 4400-246 Vila Nova de Gaia.
16 de Março de 2005. — O Director de Serviços Jurídicos, Luís
Borges Freitas.

Direcção-Geral dos Registos e do Notariado
Despacho n.o 6964/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral de 13 de Março de 2005:
José Idalécio Fernandes, primeiro-ajudante do 2.o Cartório Notarial
do Porto — nomeado primeiro-ajudante do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas do Porto (2.o escalão,
índice 265), ficando exonerado das anteriores funções à data da
aceitação do novo lugar. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)
17 de Março de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.
Despacho n.o 6965/2005 (2.a série). — Por despachos do director-geral de 15 de Março de 2005:
Cristina Maria Henriques Pereira Pedroso, escriturária superior da
Conservatória do Registo Predial de Queluz — nomeada segunda-ajudante da 2.a Conservatória do Registo Predial de Sintra
(3.o escalão, índice 235), ficando exonerada das anteriores funções
à data da aceitação do novo lugar.
Dirce Lena Almeida Brazão Carvalho Mariano, escriturária superior
da Conservatória do Registo Predial de Queluz — nomeada segunda-ajudante da 7.a Conservatória do Registo Predial de Lisboa
(2.o escalão, índice 225), ficando exonerada das anteriores funções
à data da aceitação do novo lugar.
Maria Natália Rodrigues Martins, escriturária da Conservatória dos
Registos Civil, Predial e Comercial de Penalva do Castelo —
nomeada segunda-ajudante da 2.a Conservatória do Registo Predial,
Comercial e Automóveis de Angra do Heroísmo (1.o escalão,
índice 210), ficando exonerada das anteriores funções à data da
aceitação do novo lugar.
Valdemar Elísio Ramos Pereira da Silva Mariano, escriturário superior
da 2.a Conservatória do Registo Predial de Sintra — nomeado
segundo-ajudante da 2.a Conservatória do Registo Predial de Loures
(2.o escalão, índice 225), ficando exonerado das anteriores funções
à data da aceitação do novo lugar.
(Não carecem de visto do Tribunal de Contas.)
18 de Março de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.
o

Aviso n.o 3466/2005 (2.a série). — De acordo com o disposto
no n.o 2 do artigo 70.o do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e
Agentes da Administração Central e Local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 24/84, de 16 de Janeiro, faz-se público que Vítor Domingos da
Silva Rocha, guarda, foi notificado em 18 de Janeiro de 2005 da
pena disciplinar de aposentação compulsiva que lhe foi aplicada por
despacho de 16 de Dezembro de 2004 do Ministro da Justiça.
28 de Janeiro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.
Despacho (extracto) n.o 6968/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 28 de Janeiro de 2005, no exercício de competência delegada:
Diana Casimiro Canedo Guerra, assistente administrativa, escalão 1,
índice 199, do quadro de pessoal da Administração Regional de
Saúde do Norte — transferida, para a mesma categoria, escalão
e índice, para o quadro de pessoal comum desta Direcção-Geral,
com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2005.
18 de Fevereiro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.
Despacho (extracto) n.o 6969/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 15 de Fevereiro de 2005, no exercício de competência
delegada:
Licenciada Maria Isabel Barra Duarte, técnica superior principal,
escalão 1, índice 510, do quadro de pessoal da Direcção-Geral de
Geologia e Energia, requisitada nesta Direcção-Geral — transferida
com a mesma categoria, escalão e índice, para o quadro de pessoal
desta Direcção-Geral, com efeitos a partir de 15 de Fevereiro de
2005.
18 de Fevereiro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.
Despacho (extracto) n.o 6970/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 11 de Janeiro de 2005, no exercício de competência delegada:
Anabela Alice Malaquias Jacinto Pinto de Andrade, assistente administrativa principal, escalão 2, índice 233, do quadro de pessoal
do Instituto da Comunicação Social — transferida, para a mesma
categoria, escalão e índice, para o quadro de pessoal desta Direcção-Geral, com efeitos a partir de 17 de Janeiro de 2005.
18 de Fevereiro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.
Despacho (extracto) n.o 6971/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 12 de Janeiro de 2005, no exercício de competência delegada:
Manuel Ferreira Moreira, enfermeiro graduado, escalão 2, índice 140,
do quadro de pessoal do Instituto da Droga e da Toxicodependência — transferido, com a mesma categoria, escalão e índice, para
o quadro de pessoal dos serviços externos desta Direcção-Geral,
com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2005.
21 de Fevereiro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.

a

Despacho n. 6966/2005 (2. série). — Por despacho de 17 de
Março de 2005 do director-geral:
Ana Raquel Laranjeira Queirós da Silva, contratada, em regime de
contrato administrativo de provimento na Loja do Cidadão de
Aveiro, desta Direcção-Geral, como assistente administrativa — rescindido o referido contrato, a seu pedido, com efeitos
a partir de 2 de Abril de 2005. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 6972/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 5 de Janeiro de 2005, no exercício de competência delegada:
Cristina Maria Pires de Carvalho, auxiliar de apoio e vigilância, escalão 1, índice 142, do quadro de pessoal do Hospital de Egas Moniz,
S. A. — transferida para a categoria de fiel de armazém, para o
mesmo escalão e índice, do quadro de pessoal desta Direcção-Geral,
com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2005.

18 de Março de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

23 de Fevereiro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.

Despacho n.o 6967/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral de 4 de Março de 2005:

Despacho (extracto) n.o 6973/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 5 de Janeiro de 2005, no exercício de competência delegada:

Licenciado João Manuel Casinhas Moucheira, conservador do Registo
Predial de Lagos — mantida a requisição nos serviços centrais desta

Rute Isabel Simão Gaspar Valadas, assistente administrativa, escalão 1, índice 199, do quadro de pessoal do Hospital Egas

