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Diário da República, 2.ª série — Parte Especial
Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias
Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:
O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou
remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do artigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.
Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por decisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).
Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):
A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante de
capital e de juros;
As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;
A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e respectivos dados de identificação registral, se aplicável;
A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação dos
garantes;
A taxa de juros moratórios aplicável.
É designado o dia 17 de Julho de 2006, pelas 10 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.
É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos trabalhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).
Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).
Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresentar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limites previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).
Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.
Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).
Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.
Informação — plano de insolvência
Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).
Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administrador da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívidas da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que representem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).
13 de Junho de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Olívia Esteves
Silva Loureiro. — O Oficial de Justiça, Joaquim Afonso.
3000209661

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

pelo período de seis meses, com a licenciada Ana Filipa Pires
Francisco, para o desempenho de funções equiparadas a técnica
de 1.ª classe, no Departamento de Química, a partir de 16 de Junho
de 2006.
O contrato finaliza em 15 de Dezembro de 2006.
(Não carece de fiscalização prévia, nos termos do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)
22 de Maio de 2006. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos,
Teresa Manuela Antunes.
3000206667

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Administrativos
Despacho (extracto)
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 15 de Julho de
2005, foi celebrado contrato, em regime de avença, com o Dr. Max
Rabinovitsj, para prestar serviços como director artístico da Orquestra da Universidade de Évora, com efeitos a partir de 15 de Julho de
2005 até 31 de Dezembro de 2005, renovável se tal se revelar necessário.
11 de Novembro de 2005. — O Director dos Serviços Administrativos, José Fernando Pereira Biléu Ventura.
3000187799

Despacho (extracto)
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 1 de Novembro de 2005, foi celebrado contrato em regime de avença, com o
licenciado Ricardo Nunes Varela Alves, para prestar apoio ao Hospital Veterinário, com a categoria correspondente a médico veterinário, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2005, pelo período de
um ano.
18 de Janeiro de 2006. — O Director dos Serviços Administrativos, José Fernando Pereira Biléu Ventura.
3000192907

Despacho (extracto)
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 3 de Janeiro de
2006, foi celebrado contrato em regime de avença, com a licenciada
Susana Maria Pastor de Sousa Ferrão Mendes, com a categoria correspondente a técnica superior de 2.ª classe, para prestar serviços de
apoio no Núcleo de Apoio ao Estudante, com efeitos a partir de 3 de
Janeiro de 2006, válido pelo período de um ano.
14 de Março de 2006. — O Director dos Serviços Administrativos, José Fernando Pereira Biléu Ventura.
3000202106

Despacho (extracto)
Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 7 de Fevereiro de 2006, foi celebrado contrato em regime de avença com a
licenciada Maria Antónia Mendes Zacarias Afonso Martinho, com
a categoria correspondente a técnica superior de 2.ª classe, para
prestar serviços na área da comunicação social, com efeitos a partir
de 1 de Março de 2006, válido pelo período de um ano, renovável,
considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma
data.
14 de Março de 2006. — O Director dos Serviços Administrativos, José Fernando Pereira Biléu Ventura.
3000202108

Despacho (extracto)

Despacho (extracto)

Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 1 de Março de
2006, foi celebrado contrato em regime de avença, com a licenciada
Carla Maria Carita de Oliveira Miguéns, com a categoria correspondente a técnica superior de 2.ª classe, para prestar serviços de apoio
à reitoria na preparação do Projecto do Campus Universitário, com
efeitos a partir de 1 de Março de 2006, válido pelo período de um
ano, renovável.

Por despacho de 18 de Maio de 2006 do presidente do conselho directivo foi renovado o contrato de trabalho a termo certo,

14 de Março de 2006. — O Director dos Serviços Administrativos, José Fernando Pereira Biléu Ventura.
3000202109
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