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TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Despacho (extracto) n.o 13 943/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 1 de Junho de 2005:
Ana Maria Antunes de Oliveira Marques, escrivã-adjunta (escalão 1,
índice 510) do Tribunal da Relação de Lisboa [atento o artigo 4.o,
n.o 1, alínea a), do Decreto-Lei n.o 270/90, de 3 de Setembro —
autorizado o exercício de funções, em regime de substituição, como
escrivã de direito (escalão 2, índice 540), atento o disposto no
artigo 84.o, n.o 1, alínea b), do Estatuto dos Funcionários de Justiça,
Decreto-Lei n.o 343/99, de 26 de Agosto, do mesmo Tribunal no
período de 2 de Fevereiro de 2004 a 31 de Maio de 2005.
Vítor Manuel Alves Estevinha, escrivão-adjunto (escalão 6, índice 500)
do Tribunal da Relação de Lisboa — autorizado o exercício de funções, em regime de substituição, como escrivão de direito (escalão 1,
índice 510) do mesmo Tribunal no período de 5 de Maio de 2004
a 31 de Maio de 2005.
Ana Bela Duarte Casimiro Ferro, escrivã-adjunta (escalão 5,
índice 470) do Tribunal da Relação de Lisboa — autorizado o exercício de funções, em regime de substituição, como escrivã de direito
(escalão 1, índice 510) do mesmo Tribunal no período de 19 de
Janeiro a 31 de Maio de 2005.

N.o 119 — 23 de Junho de 2005

da Madeira da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais da Região
Autónoma da Madeira — requisitada, pelo período de um ano,
renovável, para exercer funções no Serviço de Apoio da Secção
Regional da Madeira do Tribunal de Contas, com efeitos a partir
de 6 de Junho de 2005. (Não carece de fiscalização prévia da Secção
Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)
6 de Junho de 2005. — O Subdirector-Geral, José Emídio Gonçalves.

MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público

3 de Junho de 2005. — O Presidente, Manuel Augusto Moutinho
da Silva Pereira.

Despacho (extracto) n.o 13 944/2005 (2.a série). — Por despacho do conselheiro vice-procurador-geral da República de 8 de
Junho do corrente ano, foi Mário Jorge Neiva Rodrigues, secretário
de justiça, a exercer funções no Tribunal da Comarca de Portel, remunerado pelo escalão 2, índice 650, nomeado, em regime de comissão
de serviço, com efeitos a partir de 13 de Junho de 2005, secretário
de inspecção do Ministério Público.

TRIBUNAL DE CONTAS

9 de Junho de 2005. — Pelo Secretário da Procuradoria-Geral da
República, (Assinatura ilegível.)

Aviso n.o 6182/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 59.o do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da
Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 24/84, de 25 de Janeiro, é notificada Anabela Fernandes Gomes,
auxiliar administrativa do quadro de funcionários da Direcção-Geral
do Tribunal de Contas, com última morada conhecida na Rua do
Dr. Manuel Pacheco Nobre, 93, 3.o, esquerdo, Alto do Seixalinho,
2830-080 Barreiro, de que contra ela se encontra pendente um processo disciplinar a correr os seus termos na Direcção-Geral do Tribunal
de Contas, Avenida da República, 65, Lisboa, sendo igualmente por
esta via citada para apresentar a sua defesa no prazo de 45 dias
contados da data de publicação do presente aviso, podendo, durante
o referido prazo, consultar o processo no local supra-indicado às horas
normais de expediente.
23 de Maio de 2005. — A Instrutora, Isabel Graes.

Direcção-Geral
Aviso n.o 6183/2005 (2.a série). — Por despacho do conselheiro
vice-presidente do Tribunal de Contas de 14 de Junho de 2005:
Alfredo José de Sousa, juiz conselheiro do quadro do Supremo Tribunal Administrativo, em comissão permanente de serviço no Tribunal de Contas, de que actualmente é Presidente — provido, a
seu pedido, a título definitivo, juiz conselheiro do quadro do Tribunal de Contas, ao abrigo do artigo 21.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.
14 de Junho de 2005. — O Director-Geral, José F. F. Tavares.

Secção Regional da Madeira
Aviso n.o 6184/2005 (2.a série). — Por despacho do conselheiro
presidente do Tribunal de Contas de 12 de Maio de 2005 e com
anuência do Secretário Regional da Educação:
Licenciada Maria Luísa Perneta de Sousa, assessora principal do quadro de pessoal da Direcção Regional de Formação Profissional
da Secretaria Regional da Educação da Região Autónoma da
Madeira — requisitada, pelo período de um ano, renovável, para
exercer funções no Serviço de Apoio da Secção Regional da Madeira
do Tribunal de Contas com efeitos a partir de 6 de Junho de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira
do Tribunal de Contas.)
6 de Junho de 2005. — O Subdirector-Geral, José Emídio Gonçalves.
Aviso n.o 6185/2005 (2.a série). — Por despacho do conselheiro
Presidente do Tribunal de Contas de 12 de Maio de 2005 e com
anuência da Secretária Regional dos Assuntos Sociais:
Licenciada Maria João Silva Castro Carreira, consultora jurídica de
1.a classe do quadro de pessoal do Centro de Segurança Social

UNIVERSIDADE ABERTA
Despacho (extracto) n.o 13 945/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 3 de Junho do corrente ano:
Doutora Maria de Fátima Preto Barrocas Goulão, professora auxiliar
com contrato administrativo de provimento nesta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período
de 29 de Junho a 3 de Julho do corrente ano.
9 de Junho de 2005. — A Administradora, Alexandra Sevinate
Pontes.
Rectificação n.o 1079/2005. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 110, de 8 de Junho de 2005, a
p. 8655, o despacho (extracto) n.o 12 798/2005, rectifica-se que onde
se lê «concedida equiparação a bolseiro fora do País no período de
3 a 10 de Junho de 2005» deve ler-se «concedida equiparação a bolseiro
fora do País no período de 3 a 10 de Julho de 2005».
9 de Junho de 2005. — A Administradora, Alexandra Sevinate
Pontes.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Instituto Superior de Contabilidade e Administração
Despacho n.o 13 946/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Aveiro de 25 de Maio de 2005, no uso
de competência delegada:
Fernando Óscar Branco de Sousa Morais — autorizada a renovação
do contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto além do quadro, por urgente conveniência de serviço,
em regime de dedicação exclusiva, pelo período de dois anos, renovável por igual período, com início em 30 de Maio de 2005 e termo
em 29 de Maio de 2007. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
2 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo, Fátima
Pinho.
Despacho n.o 13 947/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor da Universidade de Aveiro de 1 de Junho de 2005, no uso
de competência delegada:
Elisabete Fátima Simões Vieira — autorizada a renovação do contrato
administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta além do quadro, por urgente conveniência de serviço, em
regime de dedicação exclusiva, pelo período de dois anos, renovável
por igual período, com início em 1 de Junho de 2005 e termo

