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Aviso n.o 7042/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 10 de Abril de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a José
Emerry Kimbamba, natural de Bengo, República de Angola, de nacionalidade angolana, nascida em 18 de Julho de 1954, a qual poderá
gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
1 de Junho de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 7043/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 10 de Abril de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Raimundo Pereira, natural de Calequisse, República da Guiné-Bissau,
de nacionalidade guineense, nascido em 9 de Fevereiro de 1968, o
qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de
Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94,
de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
1 de Junho de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 7044/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 7 de Abril de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Luís
Valentim Rodrigo Massango, natural de Luanda, República de
Angola, de nacionalidade angolana, nascido em 19 de Agosto de 1965,
o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de
cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de
12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
1 de Junho de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 7045/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 10 de Abril de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a António Filomeno Gomes Moniz, natural de São Nicolau Tolentino, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em
2 de Abril de 1958, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas
inerentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
1 de Junho de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Despacho (extracto) n.o 13 157/2006 (2.a série). — Por despacho de 5 de Junho de 2006 do director-geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
Ana Rosa Martins Sardinha Carmali, técnica superior de 2.a classe —
rescindido, a seu pedido, e por mútuo acordo, o contrato administrativo de provimento celebrado com este serviço, com efeitos
a partir de 22 de Junho de 2006 (inclusive). (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Junho de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 13 158/2006 (2.a série). — Por despachos de 3 e de 22 de Maio de 2006, respectivamente da subdirectora-geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano e da directora central de Gestão e Administração do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras:
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Despacho (extracto) n.o 13 159/2006 (2.a série). — Por despachos de 24 de Março e de 17 de Abril de 2006, respectivamente
do secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros e da
directora central de Gestão e Administração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
Cristina Isabel Lourenço Nicodémes, técnica profissional principal
do quadro de pessoal da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros — requisitada, com a mesma categoria, para
desempenho de funções no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
com efeitos a partir de 1 de Junho de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Junho de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 13 160/2006 (2.a série). — Por despachos de 9 e de 22 de Maio de 2006, respectivamente do director
regional de Educação do Algarve e da directora central de Gestão
e Administração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
Isabel de Fátima Luz Custódio Palma, assistente de administração
escolar do quadro de pessoal da Direcção Regional de Educação
do Algarve — requisitada, com a mesma categoria, para desempenho de funções no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com
efeitos a partir de 1 de Junho de 2006. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
7 de Junho de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 13 161/2006 (2.a série). — Por despachos de 4 e de 22 de Maio de 2006, respectivamente da presidente
da Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e da directora central de Gestão e Administração do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras:
Maria de Lurdes Barata Baptista, técnica superior de 2.a classe do
quadro de pessoal da Obra Social do Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações — requisitada, com a mesma categoria, para desempenho de funções no Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras, com efeitos a partir de 2 de Junho de 2006. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Junho de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 13 162/2006 (2.a série). — Por despachos de 3 e de 23 de Maio de 2006, respectivamente da vogal
do conselho de administração da ARS de Lisboa e Vale do Tejo
e da directora central de Gestão e Administração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
Ivo Marcelo Fernandes Sousa, assistente administrativo do quadro
de pessoal do Hospital de D. Estefânia — requisitado, com a mesma
categoria, para desempenho de funções no Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras, com efeitos a partir de 1 de Junho de 2006. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Junho de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 13 163/2006 (2.a série). — Por despachos de 16 e de 19 de Maio de 2006, respectivamente do director-geral do Departamento de Prospectiva e Planeamento e da directora central de Gestão e Administração do Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras:

Maria Ivone de Sousa Rodrigues, técnica profissional especialista principal do quadro de pessoal da Direcção-Geral do Ordenamento
do Território e Desenvolvimento Urbano — requisitada, com a
mesma categoria, para desempenho de funções no Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, com efeitos a partir de 1 de Junho de
2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Maria José dos Santos Silva, assistente administrativa especialista do
quadro de pessoal do Departamento de Prospectiva e Planeamento
do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional — requisitada, com a mesma categoria,
para desempenho de funções no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com efeitos a partir de 1 de Junho de 2006. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Junho de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

7 de Junho de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

