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Agrupamento Horizontal de Escolas de Lamego
Aviso n.o 8484/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e
do disposto no artigo 132.o do estatuto da carreira docente, torna-se
público que se encontra afixada no placard do átrio da Escola EB 1
de Lamego n.o 1 (sede do Agrupamento) a lista de antiguidade referente a 31 de Agosto de 2005 de todos os docentes que integram
os estabelecimentos de ensino deste Agrupamento.
Os mesmos dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.
16 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Hernâni Pinto Joaquim.

Agrupamento de Escolas de Pevidém
Aviso n.o 8485/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 132.o do ECD, e sem prejuízo do determinado no
n.o 47 do artigo 104.o do mesmo diploma, faz-se público que se encontra afixada no placard da secretaria da Escola Básica dos 2.o e 3.o Ciclos
de Pevidém a lista de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento de Escolas reportada a 31 de Agosto de 2005.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso
no Diário da República para efeitos de reclamação.
16 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Manuel Alves Barbosa.

Agrupamento de Escolas de Terras do Baixo Neiva
Aviso n.o 8486/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e em conjugação
com o artigo 132.o do ECD, faz-se público que se encontra afixada
no placard da sala de professores da escola sede (Escola Básica Integrada de Forjães) a lista de antiguidade do pessoal docente deste
Agrupamento de ensino reportada a 31 de Agosto de 2005.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação, nos termos do
artigo 96.o do citado diploma.
19 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Manuel António Lima Torres Ribeiro.

Escola Secundária de Valença
Aviso n.o 8487/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
artigo 93.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e para conhecimento dos interessados, faz-se público que se encontra afixada no
placard da sala de professores desta Escola a lista de antiguidade
do pessoal docente deste estabelecimento de ensino reportada a 31
de Agosto de 2005.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso
para reclamações, nos termos do artigo 96.o do referido decreto-lei.
14 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Laurinda da Piedade Peixoto Carvalho Pinto Neves.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Escola Superior de Enfermagem de Vila Real
Aviso n.o 8488/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto
no Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, e demais disposições legais
em vigor, torna-se público que por despacho de 16 de Setembro de
2005 do presidente do conselho directivo da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real, sob proposta do conselho científico, se encontra
aberto pelo prazo de 30 dias a contar da data de publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso documental para provimento
de uma vaga na categoria de professor-adjunto da carreira do pessoal
docente do ensino superior politécnico.
2 — 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
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e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
3 — O concurso é aberto para a área científica de Ciências Sociais
e Humanas.
4 — O concurso é válido exclusivamente para o lugar posto a concurso, caducando com o seu preenchimento.
5 — Ao presente concurso só serão admitidos os candidatos que
se encontrem nas condições previstas no artigo 17.o do Decreto-Lei
n.o 185/81, de 1 de Julho.
6 — Conteúdo funcional — o mencionado no n.o 4 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho.
7 — Vencimento e regalias sociais — de acordo com a tabela remuneratória da carreira docente do ensino superior politécnico e demais
legislação aplicável aos direitos dos funcionários públicos.
8 — Métodos de selecção:
8.1 — Os critérios de selecção e ordenação dos candidatos basear-se-ão na análise curricular, tendo em conta o mérito científico e
pedagógico dos candidatos, a sua relevância para a área em que é
aberto o concurso e bem assim a adequação do seu perfil profissional
com os objectivos e necessidades da Escola.
9 — Formalização da candidatura:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, solicitando a admissão a concurso, dirigido ao presidente
do conselho directivo da Escola Superior de Enfermagem de Vila
Real, sita no lugar do Tojal, 5000-232 Lordelo VRL, entregue pessoalmente na secretaria, durante as horas normais de expediente, ou
remetido pelo correio, em carta registada, com aviso de recepção,
dele constando os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome completo, filiação, naturalidade, estado civil, data de nascimento e número e data do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu),
número fiscal de contribuinte, residência e telefone;
b) Graus académicos e respectivas classificações finais;
c) Categoria profissional e instituição a que pertence;
d) Identificação do concurso a que se candidata e Diário da
República que publica o presente aviso;
e) Identificação dos documentos que acompanham o requerimento.
9.2 — O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes
documentos:
a)
b)
c)
d)

Fotocópia do bilhete de identidade;
Certidão de nascimento;
Certidão do registo criminal;
Atestado e certificado referidos no artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 48 359, de 27 de Abril de 1968, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 319/99, de 11 de Agosto;
e) Documentos comprovativos de estarem nas condições exigidas
pelo artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho;
f) Três exemplares do curriculum vitae;
g) Quaisquer outros documentos que os candidatos considerem
relevantes para a sua apreciação.

9.2.1 — Do curriculum vitae deverão constar:
a) Habilitação académica — graus académicos, classificações,
datas e instituições em que foram obtidos;
b) Outros cursos formais, a nível de graduação ou pós-graduação,
com indicação das classificações, datas e instituições em que
foram obtidos;
c) Frequência de acções de formação — deverão ser especificados a duração, a data, o local, os orientadores dos cursos,
a forma e o resultado, a participação e ou a repercussão
das acções de formação na prática docente do candidato;
d) Trabalhos de investigação técnicos ou didácticos realizados — os elementos fornecidos deverão permitir avaliar as
competências adquiridas neste domínio, através da análise
da qualidade dos trabalhos produzidos;
e) Experiência profissional — instituições em que exerce/exerceu actividade profissional, a qualquer título.
9.2.2 — Aos candidatos que exercem funções na Escola Superior
de Enfermagem de Vila Real, é dispensada a apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) a d) no n.o 9.2., desde que constem
do seu processo individual, devendo tal facto ser declarado no requerimento de admissão ao concurso.
10 — O não cumprimento do presente aviso ou a entrega dos documentos fora de prazo implica a eliminação dos candidatos.
11 — Das decisões finais proferidas pelo júri não cabe recurso,
excepto quando arguidas de vício de forma.
12 — Ao júri reserva-se a possibilidade de solicitar informações
complementares, se tal for considerado necessário.
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13 — A divulgação da lista de aprovação dos candidatos far-se-á
por afixação no expositor da secretaria da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real, após publicação do respectivo aviso no Diário
da República.
14 — O júri tem a seguinte composição:
Presidente — Maria João Filomena dos Santos Pinto Monteiro,
professora-adjunta da Escola Superior de Enfermagem de Vila
Real.
Vogais efectivos:
Maria Cristina Quintas Antunes, professora-adjunta da
Escola Superior de Enfermagem de Vila Real.
José Pinto Lopes, professor associado da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro.
Vogais suplentes:
Filomena Martins Marcos Raimundo, professora-adjunta da
Escola Superior de Enfermagem de Vila Real.
Francisco Firmino dos Reis, professor-adjunto da Escola
Superior de Enfermagem de Vila Real.
15 — No caso de impedimento, o presidente do júri é substituído
pelo 1.o vogal efectivo.
19 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Manuel de Oliveira da Costa Rodrigues.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Instituto Português do Património Arquitectónico
Despacho (extracto) n.o 20 762/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Agosto de 2005 do presidente deste Instituto:
Aida Maria Reis da Mata — renovada a comissão de serviço, por
mais três anos, no cargo de directora do Mosteiro de São Martinho
de Tibães, com efeitos reportados a 30 de Dezembro de 2005.
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Despacho (extracto) n.o 20 763/2005 (2.a série). — Nos termos
da alínea b) do n.o 1 do artigo 54.o do Estatuto dos Funcionários
de Justiça, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 343/99, de 26 de Agosto,
e considerando a anuência do serviço de origem, nomeio Maria Paula
de Almeida Cunha, técnica de justiça-adjunta do quadro de pessoal
da Direcção-Geral da Administração da Justiça, em comissão de serviço, com efeitos a 1 de Outubro de 2005, para o Tribunal da Relação
do Porto a fim de secretariar o procurador-geral distrital do Porto.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Setembro de 2005. — O Presidente, J. Correia de Paiva.

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Deliberação (extracto) n.o 1307/2005. — Por deliberação do plenário do Conselho Superior da Magistratura de 20 de Setembro de
2005:
Dr. Vítor Ângelo Gato Bonito Maneta, juiz de direito do Tribunal
da Comarca de Idanha-a-Nova/Penamacor — destacado, por permuta, em idêntica situação, como juiz auxiliar da bolsa de juízes
do distrito judicial de Évora.
Dr.a Patrícia Alexandra Guerreiro Lopes, juíza de direito a aguardar
colocação em comarca de 1.o acesso, como juíza auxiliar, na bolsa
de juízes do distrito judicial de Évora — colocada, por permuta,
em idêntica situação, no Tribunal da Comarca de Idanha-a-Nova/Penamacor.
Dr.a Helena Cristina Ferreira Leitão, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar, no Tribunal da Comarca de Ansião — destacada, por
permuta, em idêntica situação, como juíza auxiliar da bolsa de juízes
do distrito judicial de Lisboa.
Dr.a Isabel Mafalda Ferreira Cortez, juíza de direito a aguardar colocação em comarca de 1.o acesso, como juíza auxiliar, na bolsa de
juízes do distrito judicial de Lisboa — colocada, por permuta, em
idêntica situação, no Tribunal da Comarca de Ansião.
(Posse imediata, com efeitos a partir de 15 de Setembro de
2005.)
20 de Setembro de 2005. — O Juiz-Secretário, Paulo Guerra.

16 de Setembro de 2005. — O Director do Departamento Financeiro e de Administração, Carlos Aleixo Viegas.

UNIVERSIDADE ABERTA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Despacho (extracto) n.o 20 764/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 20 de Setembro do corrente ano:

Direcção Regional de Saúde

Doutora Joana Catarina Tarelho de Miranda, professora auxiliar, com
contrato administrativo de provimento na Universidade Aberta —
concedida equiparação a bolseiro fora do País no período de 6
a 13 de Novembro de 2005.

Centro de Saúde de Santa Cruz da Graciosa

21 de Setembro de 2005. — A Administradora, Alexandra Sevinate
Pontes.

Aviso n.o 31/2005/A (2.a série). — Concurso institucional interno
geral para provimento de um lugar de assistente da carreira médica
de clínica geral do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Santa
Cruz da Graciosa. — 1 — Devidamente homologada por deliberação
da directora regional de Saúde, após ter sido dado cumprimento aos
artigos 100.o e seguintes do Código do Procedimento Administrativo
e de acordo com o n.o 68 da secção VII da Portaria n.o 47/98, de
30 de Janeiro, que regulamenta os concursos de provimento de lugares
para assistentes da carreira médica de clínica geral, torna-se pública
a lista de classificação final do concurso em epígrafe, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 102, de 27 de Maio
de 2005:
Dr. Hélder Gonçalves de Serrano Batista — 12,14 valores.
2 — Em conformidade com o disposto no n.o 72 da secção VII do
referido diploma, da homologação cabe recurso, com efeito suspensivo, para o Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores no prazo de 10 dias úteis a contar da data da
presente publicação.
19 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Joaquim Martins Ferreira da Silva.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Despacho n.o 20 765/2005 (2.a série). — Por deliberação do
conselho administrativo de 12 de Setembro de 2005:
José Fernando do Nascimento Godinho — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo como auxiliar técnico, por
conveniência urgente de serviço, pelo período de três meses, improrrogáveis, com efeitos a partir de 6 de Outubro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Setembro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.
Despacho n.o 20 766/2005 (2.a série). — Por deliberação do
conselho administrativo de 12 de Setembro de 2005:
Carla Sofia Marques Chainho Damaso — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo, como técnica superior de
2.a classe, por conveniência urgente de serviço, com efeitos desde
15 de Outubro de 2005, por seis meses, eventualmente renovável,

