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Despacho (extracto) n.o 1756/2006 (2.a série). — Por despacho
de 11 de Janeiro de 2006 do director deste Instituto:
Ana Luísa Almeida Costa Mendes e Sílvia Regina Januário Ribeiro,
assistentes administrativas da carreira de assistente administrativo
do quadro de pessoal do Instituto Português de Arqueologia — nomeadas definitivamente, após concurso, assistentes administrativas principais da mesma carreira e quadro de pessoal.
11 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Repartição, Leopoldina Cova.
Despacho (extracto) n.o 1757/2006 (2.a série). — Por despacho
de 11 de Janeiro de 2006 do director deste Instituto:
Miguel João Rocha Pereira Fernandes Aleluia, técnico profissional
de 2.a classe da carreira de assistente de arqueólogo do quadro
de pessoal do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática — nomeado definitivamente, após concurso, técnico profissional de 1.a classe da mesma carreira e quadro de pessoal.

Instituto Português do Livro e das Bibliotecas
Despacho n.o 1763/2006 (2.a série). — Por meu despacho de
19 de Dezembro de 2005:
Catarina de Medeiros Amorim da Costa Macedo, técnica superior
estagiária da carreira técnica superior do quadro de pessoal do
Instituto Português do Livro e das Bibliotecas — reclassificada na
categoria de técnico superior de 2.a classe da carreira técnica superior do mesmo quadro, com efeitos a partir de 16 de Novembro
de 2005, dia seguinte à data em que completou o período probatório
de um ano, em regime de comissão de serviço extraordinária, ficando
posicionada no escalão 1, índice 400, sendo exonerada do lugar
que vinha ocupando com efeitos à mesma data.
19 de Dezembro de 2005. — O Director, Jorge Manuel Martins.

Instituto Português de Museus

11 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Repartição, Leopoldina Cova.

Despacho (extracto) n.o 1764/2006 (2.a série). — Por despacho
da Ministra da Cultura de 18 de Setembro de 2005:

Despacho (extracto) n.o 1758/2006 (2.a série). — Por despacho
de 11 de Janeiro de 2006 do director deste Instituto:

Maria Luísa Veiga Afonso dos Santos Pereira, conservadora principal,
da carreira de conservadora, do quadro de pessoal do Museu Nacional de Arqueologia — autorizado o regresso da situação de licença
sem vencimento de longa duração, com efeitos a 1 de Janeiro de
2006.

Manuel Fernandes Almeida, técnico profissional de 2.a classe da carreira de assistente de arqueólogo do quadro de pessoal do Centro
Nacional de Arte Rupestre — nomeado definitivamente, após concurso, técnico profissional de 1.a classe da mesma carreira e quadro
de pessoal.
11 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Repartição, Leopoldina Cova.
Despacho (extracto) n.o 1759/2006 (2.a série). — Por despacho
de 11 de Janeiro de 2006 do director deste Instituto:
Luís Miguel da Silva Simões Luís, Thierry Jean Aubry e Maria Helena
Mourato Coelho de Moura, técnicos superiores de 2.a classe da
carreira de arqueólogo do quadro de pessoal do Parque Arqueológico do Vale do Côa — nomeados definitivamente, após concurso,
técnicos superiores de 1.a classe da mesma carreira e quadro de
pessoal.

3 de Janeiro de 2006. — A Directora dos Serviços Administrativos,
Adília Crespo.
Despacho (extracto) n.o 1765/2006 (2.a série). — Por despacho
do director do Instituto Português de Museus de 29 de Dezembro
de 2005:
Marco António Rosa da Silva Marques Baptista, assistente administrativo da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal
do Museu da Música — autorizado o regresso da situação de licença
sem vencimento de longa duração, com efeitos a 1 de Janeiro de
2006.
3 de Janeiro de 2006. — A Directora dos Serviços Administrativos,
Adília Crespo.

11 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Repartição, Leopoldina Cova.
Despacho (extracto) n.o 1760/2006 (2.a série). — Por despacho
de 11 de Janeiro de 2006 do director deste Instituto:
Maria Zulmira Barreiro Martins, assistente administrativa, da carreira
de assistente administrativo, do quadro de pessoal do Centro Nacional de Arte Rupestre — nomeada definitivamente, após concurso,
assistente administrativa principal da mesma carreira e quadro de
pessoal.
11 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Repartição, Leopoldina Cova.
Despacho (extracto) n.o 1761/2006 (2.a série). — Por despacho
de 11 de Janeiro de 2006 do director deste Instituto:
Aldina Maria Nunes Regalo, Fernando António Garcia Dias, Dalila
Susana da Rocha Correia, Ângela Cristina Bento Junqueiro, António Manuel Garrido Jerónimo, Cristina Maria Fonseca Rebelo,
José Pedro Branquinho Branco, Maria Delfina Bazaréu Monteiro,
Martinha Casimira Mendes Guindeira, Sónia Madalena Luzio dos
Santos Almeida, Maria Helena Cosme Ramires Garrido e Pedro
Nuno Fernandes Pinto, técnicos profissionais de 2.a classe da carreira técnico-profissional do quadro de pessoal do Parque Arqueológico do Vale do Côa — nomeados definitivamente, após concurso,
técnicos profissionais de 1.a classe da mesma carreira e quadro
de pessoal.
11 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Repartição, Leopoldina Cova.
Despacho (extracto) n.o 1762/2006 (2.a série). — Por despacho
de 11 de Janeiro de 2006 do director deste Instituto:
Alexandrina do Carmo Cabral Alonso e Evelina Natália Araújo
Pereira, técnicas profissionais de 2.a classe da carreira de secretário-recepcionista do quadro de pessoal do Parque Arqueológico
do Vale do Côa — nomeadas definitivamente, após concurso, técnicas profissionais de 1.a classe da mesma carreira e quadro de
pessoal.
11 de Janeiro de 2006. — A Chefe de Repartição, Leopoldina Cova.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Vice-Presidência do Governo
Direcção Regional da Administração da Justiça
Aviso n.o 3/2006/M (2.a série). — 1 — No uso da competência
delegada através do despacho n.o 105/2005, de 12 de Março, do Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira e para os devidos efeitos,
torna-se público que, ao abrigo do disposto nos artigos 64.o, 65.o
e 68.o do Regulamento dos Serviços dos Registos e Notariado, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.o 55/80, de 8 de Outubro, conjugado com os artigos 1.o, n.o 1, e 3.o, n.o 1, alínea b), do Decreto-Lei
n.o 247/2003, de 8 de Outubro, e com o artigo 2.o do Decreto Regulamentar Regional n.o 4/2004/M, de 20 de Fevereiro, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação
do presente aviso, concurso interno para provimento dos lugares de
conservador e notário abaixo indicados:
Registo Civil e Predial e Notariado:
Porto Moniz — 3.a classe;
Porto Santo — 3.a classe.
2 — Constituem requisitos de admissão:
2.1 — Ser conservador ou notário; ou
2.2 — Possuir concurso de habilitação para ingresso na carreira de
conservador e notário, dentro do respectivo prazo de validade.
3 — Os candidatos a que se refere o n.o 2.1 deverão indicar a respectiva categoria funcional, a classe de pessoal e a classificação de
serviço.
3.1 — Os candidatos a que se refere o n.o 2.2 deverão indicar a
classificação (e a graduação, se for caso disso) e a data de conclusão
do concurso de habilitação, bem como a classificação e a data da
licenciatura.
4 — Os concursos regem-se pelas disposições pertinentes do Regulamento acima citado, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
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n.o 92/90, de 17 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.o 206/97, de
12 de Agosto.
5 — Os requerimentos de admissão ao concurso — um por cada
lugar a que se habilite — deverão ser dirigidos ao director regional
da Administração da Justiça, Avenida de Calouste Gulbenkian, 3,
4.o, apartado 4741, 9001-801 Funchal.
6 — No caso de concorrentes que se tenham habilitado a mais de
um lugar, deverá ser indicada, em cada um dos respectivos requerimentos, a ordem de preferência no provimento.
9 de Janeiro de 2006. — O Director Regional, Jorge Freitas.

a

Despacho n.o 6/2006/M (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 4.o de Decreto-Lei n.o 336/93, de 29 de Setembro, conjugado
com os artigos 2.o, n.o 5, 3.o e 4.o do Decreto Regulamentar Regional
n.o 17/2003/M, de 18 de Agosto, nomeio o Dr. António Rodrigues
de Almeida, chefe de serviços da carreira médica de clínica geral
do quadro de pessoal do Serviço Regional de Saúde, E. P. E., na
qualidade de delegado de saúde do concelho de Ribeira Brava, por
um período de três anos, renovável e com efeitos a 20 de Abril de
2005, ao abrigo do Despacho Normativo n.o 4/2005, de 19 de Abril.
9 de Dezembro de 2005. — A Secretária Regional dos Assuntos
Sociais, Conceição Almeida Estudante.

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais
o
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Despacho n. 1/2006/M (2. série). — Nos termos do n. 2 do
artigo 4.o de Decreto-Lei n.o 336/93, de 29 de Setembro, conjugado
com os artigos 2.o, n.o 5, 3.o e 4.o do Decreto Regulamentar Regional
n.o 17/2003/M, de 18 de Agosto, nomeio o Dr. José Maurício Silva
Melim, assistente graduado da carreira médica de saúde pública do
quadro de pessoal da Direcção Regional de Planeamento e Saúde
Pública, na qualidade de delegado de saúde do concelho do Funchal,
por um período de três anos, renovável e com efeitos a 30 de Junho
de 2005, ao abrigo do Despacho Normativo n.o 4/2005, de 19 de
Abril.
o

9 de Dezembro de 2005. — A Secretária Regional dos Assuntos
Sociais, Conceição Almeida Estudante.
Despacho n.o 2/2006/M (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 4.o e dos n.os 2 e 3 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 336/93,
de 29 de Setembro, conjugado com os artigos 1.o e 4.o do Decreto
Regulamentar Regional n.o 17/2003/M, de 18 de Agosto, nomeio a
Dr.a Rita Maria Soares Rodrigues Leonardo, assistente graduada da
carreira médica de clínica geral, do quadro de pessoal do Serviço
Regional de Saúde, E. P. E., na qualidade de adjunto do delegado
concelhio de saúde do Funchal, por um período de três anos, renovável
e com efeitos a 30 de Junho de 2005, ao abrigo do Despacho Normativo
n.o 4/2005, de 19 de Abril.
9 de Dezembro de 2005. — A Secretária Regional dos Assuntos
Sociais, Conceição Almeida Estudante.

Despacho n.o 7/2006/M (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 4.o e dos n.os 2 e 3 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 336/93,
de 29 de Setembro, conjugado com os artigos 1.o e 4.o do Decreto
Regulamentar Regional n.o 17/2003/M, de 18 de Agosto, nomeio o
Dr. José Rui Ferreia da Silva, assistente da carreira médica de clínica
geral do quadro de pessoal do Serviço Regional de Saúde, E. P. E.,
na qualidade de adjunto do delegado concelhio de saúde da Ribeira
Brava, por um período de três anos, renovável, e com efeitos a 20
de Abril de 2005, ao abrigo do Despacho Normativo n.o 4/2005, de
19 de Abril.
9 de Dezembro de 2005. — A Secretária Regional dos Assuntos
Sociais, Conceição Almeida Estudante.
Despacho n.o 8/2006/M (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 4.o de Decreto-Lei n.o 336/93, de 29 de Setembro, conjugado
com os artigos 2.o, n.o 5, 3.o e 4.o do Decreto Regulamentar Regional
n.o 17/2003/M, de 18 de Agosto, nomeio o Dr. Fernando Alberto
Evangelista Patinha, assistente graduado da carreira médica de clínica
geral do quadro de pessoal do Serviço Regional de Saúde, E. P. E.,
na qualidade de delegado de saúde do concelho da Ponta do Sol,
por um período de três anos, renovável e com efeitos a 20 de Abril
de 2005, ao abrigo do Despacho Normativo n.o 4/2005, de 19 de
Abril.
9 de Dezembro de 2005. — A Secretária Regional dos Assuntos
Sociais, Conceição Almeida Estudante.

Despacho n.o 3/2006/M (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 4.o e dos n.os 2 e 3 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 336/93,
de 29 de Setembro, conjugado com os artigos 1.o e 4.o do Decreto
Regulamentar Regional n.o 17/2003/M, de 18 de Agosto, nomeio o
Dr. António José Serrão, assistente graduado da carreira médica de
clínica geral do quadro de pessoal do Serviço Regional de Saúde,
E. P. E., na qualidade de adjunto do delegado concelhio de saúde
do Funchal, por um período de três anos, renovável e com efeitos
a 30 de Junho de 2005, ao abrigo do Despacho Normativo n.o 4/2005,
de 19 de Abril.

Despacho n.o 9/2006/M (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 4.o e dos n.os 2 e 3 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 336/93,
de 29 de Setembro, conjugado com os artigos 1.o e 4.o do Decreto
Regulamentar Regional n.o 17/2003/M, de 18 de Agosto, nomeio o
Dr. Lúcio Pedro Pereira, assistente da carreira médica de clínica geral
do quadro de pessoal do Serviço Regional de Saúde, E. P. E., na
qualidade de adjunto do delegado concelhio de saúde da Ponta do
Sol, por um período de três anos, renovável, e com efeitos a 20 de
Abril de 2005, ao abrigo do Despacho Normativo n.o 4/2005, de 19
de Abril.

9 de Dezembro de 2005. — A Secretária Regional dos Assuntos
Sociais, Conceição Almeida Estudante.

9 de Dezembro de 2005. — A Secretária Regional dos Assuntos
Sociais, Conceição Almeida Estudante.

Despacho n.o 4/2006/M (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 4.o de Decreto-Lei n.o 336/93, de 29 de Setembro, conjugado
com os artigos 2.o, n.o 5, 3.o e 4.o do Decreto Regulamentar Regional
n.o 17/2003/M, de 18 de Agosto, nomeio a Dr.a Maria do Carmo
Nunes Ferreira Soares, assistente da carreira médica de clínica geral
do quadro de pessoal do Serviço Regional de Saúde, E. P. E., na
qualidade de delegado de saúde do concelho de Câmara de Lobos,
por um período de três anos, renovável e com efeitos a 20 de Abril
de 2005, ao abrigo do Despacho Normativo n.o 4/2005, de 19 de
Abril.

Despacho n.o 10/2006/M (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 4.o de Decreto-Lei n.o 336/93, de 29 de Setembro, conjugado
com os artigos 2.o, n.o 5, 3.o e 4.o do Decreto Regulamentar Regional
n.o 17/2003/M, de 18 de Agosto, nomeio o Dr. Carlos Antero Mesquita
dos Santos, chefe de serviços da carreira médica de clínica geral do
quadro de pessoal do Serviço Regional de Saúde, E. P. E., na qualidade
de delegado de saúde do concelho da Calheta, por um período de
três anos, renovável e com efeitos a 20 de Abril de 2005, ao abrigo
do Despacho Normativo n.o 4/2005, de 19 de Abril.

9 de Dezembro de 2005. — A Secretária Regional dos Assuntos
Sociais, Conceição Almeida Estudante.

9 de Dezembro de 2005. — A Secretária Regional dos Assuntos
Sociais, Conceição Almeida Estudante.

Despacho n.o 5/2006/M (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 4.o e dos n.os 2 e 3 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 336/93,
de 29 de Setembro, conjugado com os artigos 1.o e 4.o do Decreto
Regulamentar Regional n.o 17/2003/M, de 18 de Agosto, nomeio o
Dr. João Manuel Araújo, assistente da carreira médica de clínica
geral do quadro de pessoal do Serviço Regional de Saúde, E. P. E.,
na qualidade de adjunto do delegado concelhio de saúde de Câmara
de Lobos, por um período de três anos, renovável e com efeitos a
20 de Abril de 2005, ao abrigo do Despacho Normativo n.o 4/2005,
de 19 de Abril.

Despacho n.o 11/2006/M (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 4.o e dos n.os 2 e 3 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 336/93,
de 29 de Setembro, conjugado com os artigos 1.o e 4.o do Decreto
Regulamentar Regional n.o 17/2003/M, de 18 de Agosto, nomeio o
Dr. José Francisco Batista Costa Pascoal, assistente graduado da carreira médica de clínica geral do quadro de pessoal do Serviço Regional
de Saúde, E. P. E., na qualidade de adjunto do delegado concelhio
de saúde da Calheta, por um período de três anos, renovável e com
efeitos a 20 de Abril de 2005, ao abrigo do Despacho Normativo
n.o 4/2005, de 19 de Abril.

9 de Dezembro de 2005. — A Secretária Regional dos Assuntos
Sociais, Conceição Almeida Estudante.

9 de Dezembro de 2005. — A Secretária Regional dos Assuntos
Sociais, Conceição Almeida Estudante.

