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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

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.

N.o 189 — 30 de Setembro de 2005
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO

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,

