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7 — A distribuição dos candidatos é efectuada pela ordem alfabética
do primeiro nome.
8 — A prova escrita de língua portuguesa tem a duração de noventa
minutos, iniciando-se às 9 horas e 30 minutos e concluindo-se às
11 horas.
9 — No termo da prova escrita de língua portuguesa, será observado
um intervalo de duração máxima de trinta minutos, após o qual terá
início a prova escrita de língua inglesa.
10 — A prova escrita de língua inglesa terá a duração de noventa
minutos, iniciando-se às 11 horas e 30 minutos e concluindo-se às
13 horas.
11 — À entrada do anfiteatro ou da sala onde devem realizar as
suas provas, os candidatos devem apresentar aos responsáveis de sala
o bilhete de identidade válido ou o passaporte, para o efeito de registo
da sua presença e consequente atribuição dos enunciados das provas.
12 — Após o seu registo, os candidatos ocuparão lugar sentado
disponível, devendo colocar sobre a mesa de trabalho o seu enunciado
de prova com a face voltada para baixo e, bem assim, o respectivo
bilhete de identidade.
13 — Para a realização das provas, os candidatos deverão munir-se
dos meios de redacção adequados — esferográfica ou caneta de tinta
azul ou preta.
14 — Os enunciados das provas escritas não poderão ser assinados
ou de qualquer modo identificados, sendo atribuído a cada um deles
um número, que substituirá o nome do candidato até ao termo do
processo de avaliação e classificação.
15 — As fichas de identificação que acompanham os enunciados
de prova destinam-se a recolher a identidade e a assinatura dos candidatos conforme à que consta do bilhete de identidade, sendo separadas dos enunciados de prova previamente ao processo de avaliação
e classificação.
16 — Os candidatos não poderão por quaisquer meios comunicar
entre si ou com qualquer outra pessoa estranha ao concurso nem
recorrer a qualquer tipo de documentação ou informação cuja utilização não tenha sido expressamente autorizada. A infracção ao anteriormente estipulado implicará para o candidato a sua exclusão do
concurso. Durante a permanência na sala da prova, os candidatos
deverão desactivar os seus telemóveis e eventuais outros meios de
comunicação de que sejam portadores, colocando-os de forma visível
à sua direita.
17 — Os candidatos que se apresentarem nos locais de prova após
o início do período de prestação das provas serão admitidos à realização das mesmas, devendo concluí-las simultaneamente com todos
os outros candidatos no horário preestabelecido.
18 — Os resultados da prova escrita de língua portuguesa, bem
como os resultados da prova escrita de língua inglesa, serão objecto
de publicação no Diário da República, 2.a série, e divulgados na página
da Internet do MNE — www.min-nestrangeiros.pt.
19 — Serão admitidos ao exame psicológico previsto no artigo 19.o
do regulamento os candidatos que tenham sido aprovados cumulativamente na prova escrita de língua portuguesa e na prova escrita
de língua inglesa.
16 de Março de 2006. — O Secretário-Geral, Rui Quartin Santos.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública
Despacho n.o 6888/2006 (2.a série). — 1 — Ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 2.o, 6.o e 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, destaco para o meu Gabinete a licenciada Armanda
Amélia Monteiro da Fonseca, inspectora principal do quadro de pessoal da Inspecção-Geral da Administração Pública, para exercer funções de adjunta, auferindo como remuneração mensal, pelo serviço
de origem, a que lhe é devida em razão da categoria que detém,
acrescida da diferença dessa para a remuneração estabelecida para
o cargo de adjunto de gabinete ministerial, incluindo despesas de
representação, com direito à percepção dos subsídios de férias e de
Natal no montante correspondente ao daquele cargo, diferença essa
a suportar pelo orçamento do meu Gabinete.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
15 de Março de 2006. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.

N.o 62 — 28 de Março de 2006
Direcção-Geral dos Impostos

Aviso (extracto) n.o 3803/2006 (2.a série). — 1 — Nos termos
do n.o 1 e da alínea b) do n.o 2 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o
204/98, de 11 de Julho, torna-se público o projecto de lista de candidatos excluídos do concurso interno para admissão a estágio com
vista ao provimento de 700 lugares na categoria de técnico de administração tributária-adjunto (TATA), nível 1, grau 2, do grupo de
pessoal de administração tributária (GAT), do quadro de pessoal da
Direcção-Geral dos Impostos, aberto pelo aviso n.o 10 838/2005, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 230, de 30 de Novembro
de 2005:
Abel Jorge Barros Leite — b).
Abílio Manuel Zuzarte Rosa — j).
Adela Cristina Silva Rodrigues — f).
Adelaide Maria Amaral Paulo Bandeira — b).
Adélia Cristina Amante Garcia — d).
Adelina Costa Oliveira Pedro — b).
Adelino Ribeiro Carvalho — f).
Adília Jesus Xavier Gancho Maximino — b).
Adília Maria Ramos Simões — d).
Adília Marques Rodrigues — d).
Adília Zaira Teixeira Almeida — b).
Adriana Isabel Caixeiro Mendes — d).
Adriana Maria Cunha Miranda — f).
Adriana Maria Moreira Gomes Dias Quintas — b).
Adriana Maria Rocha Santos — f).
Adriana Maria Rodrigues Moura — b) e d).
Aida Isabel Maria Duarte — b).
Aida Maria Rodrigues Malheiro — f).
Ainara Garmêndia Santos — f).
Albertina Isabel Neves Gomes — d).
Albertina Maria Costa Oliveira — b).
Alberto Alexandre Silva Fernandes — b) e f).
Alberto Carlos Monteiro Marques — d).
Alberto Eduardo Fernandes Parreira Pereira Costa — f).
Alberto João Pinto Sampaio — f).
Alberto Joaquim Louro Prata — j).
Alberto Manuel Oliveira Figueiredo Ferreira — d).
Albino Martins Costa — f).
Albino Santos Garcia Monteiro — e).
Alcinda Maria Teixeira Soares Mesquita — d).
Alcino Azevedo Teixeira — b).
Alda Catarina Coutinho Almeida — j).
Alda Cristina Nicolau Gustavo Lopes Serra — b).
Alda Maria Senra Martins — d).
Alda Maria Silva Ferreira — b).
Alda Maria Varanda Brito Fernandes — b).
Aldina Maria Semedo Veiga — d).
Alexandra Conceição Pereira Silva — b).
Alexandra Cristina Maia Pinparel — d).
Alexandra Cristina Martins Aldeias — d).
Alexandra Cristina Monteiro Gonçalves Silva — j).
Alexandra Cristina Nédio Pereira Bica — d).
Alexandra Cristina Veiga Silva Potes Amaral Jorg — j).
Alexandra Daniela Barbosa Veloso — d).
Alexandra Filipa Correia Ramos Matos Nogueira Santos — f).
Alexandra Gabriela Moeda Martins Catarino Centeno — j).
Alexandra Isabel Rosado Santos Correia Dias — b).
Alexandra Manuela Rodrigues Mateus — j).
Alexandra Maria Barbosa Gilde — j).
Alexandra Maria Cardoso Valente — f).
Alexandra Maria Costa Pereira Pedro Almeida — b).
Alexandra Maria Polónio Borges — j).
Alexandra Maria Rodrigues Silva — b).
Alexandra Maria Santos Aguiar Murça — d).
Alexandra Maria Silva Afonso — b).
Alexandra Palhares Alves Pereira — f).
Alexandra Paula dos Santos Andrade — f).
Alexandra Raquel Oliveira Cabo — d).
Alexandra Solange Ribeiro Sousa — d).
Alexandre Alves Silva Pinto — d).
Alexandre Martins Ferreira — a).
Alexandre Miguel Pires Santos — b) e d).
Alexandre Nascimento Fernandes Ávila — b) e d).
Alfredo Jorge Santos Gonçalves — j).
Alfredo José Barroso Dias — b).
Alice Cláudia Pacheco Lavrador Teixeira — d).
Alice Maria Gomes Valente — j).
Alice Maria Perpétua Teles Rola — j).
Alice Maria Prazeres Matos — d).
Alice Maria Rodrigues Simões — f).
Almor Gonçalves Salgado — f).

