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Diário da República, 2.a série — N.o 229 — 28 de Novembro de 2006
ao abrigo do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19
de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR

31 de Outubro de 2006. — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves.
Despacho n.o 24 447/2006
Por meu despacho de 11 de Abril de 2006, proferido no uso de
competência subdelegada, foi concedida, ao abrigo do disposto no
o
n. 3 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 191-E/79, de 26 de Junho,
a reversão de vencimento de exercício pelas funções de cozinheira
principal a Maria Fernanda da Silva Serra, cozinheira do quadro de
vinculação de pessoal não docente do distrito do Porto, a exercer
funções no Agrupamento Vertical de Escolas do Lavra. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Novembro de 2006. — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves.

Gabinete de Relações Internacionais
da Ciência e do Ensino Superior
Despacho (extracto) n.o 24 449/2006
Por despacho de 16 de Novembro de 2006 da directora do Gabinete
de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior, Hamilton
Miguel da Costa Anhanha, técnico superior principal, do quadro do
Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior,
ex-ICCTI, foi nomeado assessor principal, com efeitos a 21 de Julho
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Novembro de 2006. — A Directora, Virgínia Corrêa.

Despacho n.o 24 448/2006
Por despacho de 7 de Novembro de 2006, no uso de competência
subdelegada, foi a Isabel Maria Quirino dos Santos Costa Oliveira,
psicóloga de 1.a classe, pertencente ao quadro de vinculação dos Serviços de Psicologia e Orientação da Direcção Regional de Educação
do Algarve, a exercer funções na Escola Secundária Poeta António
Aleixo (400385), concedida, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 272/88, de
3 de Agosto, a equiparação a bolseiro entre 1 de Setembro de 2006
e 31 de Agosto de 2007, com dispensa total do exercício de funções.
7 de Novembro de 2006. — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves.

Direcção Regional de Educação do Centro
Agrupamento de Escolas de Nery Capucho
Aviso n.o 12 696/2006

MINISTÉRIO DA CULTURA
Gabinete das Relações Culturais Internacionais
Despacho n.o 24 450/2006
No uso da faculdade conferida pelo n.o 1 do artigo 35.o do Código
de Procedimento Administrativo e do n.o 3 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 58/97, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 255/2002, de 22 de Novembro, e republicado em anexo a este
diploma, delego na directora de serviços licenciada Maria Filomena
Ivo Vieira da Rosa de Silva Pinto, no período de 20 a 29 de Novembro
de 2006, a competência para assinar o correio e assuntos inerentes
às secções de Pessoal e de Contabilidade, nomeadamente expediente
e pedidos de libertação de créditos (PLC) a remeter à Direcção-Geral
do Orçamento, 1.a delegação.
13 de Novembro de 2006. — A Directora, Patrícia Salvação Barreto.

Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 132.o do ECD e do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, conjugado
com a circular n.o 30/98/DEGRE, de 3 de Novembro, faz-se público
que se encontra afixada na sala de professores da Escola Básica dos
2.o e 3.o Ciclos Professor Alberto Nery Capucho a lista de antiguidade
do pessoal docente com referência a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço, nos termos do artigo 96.o do referido decreto-lei.

Por despacho do director do Instituto Português de Museus de
6 de Novembro de 2006, foi Maria Jesus Ávila Corchero, conservadora
de 2.a classe da carreira de conservador do quadro de pessoal do
Museu do Chiado, nomeada definitivamente, precedendo concurso,
conservadora de 1.a classe da mesma carreira e quadro de pessoal.

6 de Novembro de 2006. — Pela Presidente do Conselho Executivo,
(Assinatura ilegível.)

7 de Novembro de 2006. — A Directora dos Serviços Administrativos, Adília Crespo.

Instituto Português de Museus
Despacho (extracto) n.o 24 451/2006

PARTE E
ORDEM DOS ADVOGADOS

Edital n.o 499/2006

Edital n.o 498/2006

Para os legais efeitos torna-se público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados de 3 de Novembro de 2006 e com
efeitos a partir da mesma data, ao abrigo do artigo 39.o, n.o 1, alínea d),
do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei n.o 15/2005,
de 26 de janeiro, e do artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento
de Inscrição de Advogados e Advogados Estagiários, aprovado em
sessão do conselho geral de 7 de Julho de 1989, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 139, de 19 de Junho de 2002, alterado
por deliberação do conselho geral de 7 e de 8 de Novembro de 2003,
publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 282, de 6 de Dezembro
de 2003, foi levantada a suspensão da inscrição do Dr. José Pedro
Martins (cédula profissional n.o 4309-L), tendo sido, nesta data, feitos
todos os averbamentos e comunicações.

Para os legais efeitos torna-se público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados de 2 de Novembro de 2006 e com
efeitos a partir da mesma data, ao abrigo do artigo 39.o, n.o 1, alínea d),
do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei n.o 15/2005,
de 26 de Janeiro, e do artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento
de Inscrição de Advogados e Advogados Estagiários, aprovado em
sessão do conselho geral de 7 de Julho de 1989, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 139, de 19 de Junho de 2002, alterado
por deliberação do conselho geral de 7 e de 8 de Novembro de 2003,
publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 282, de 6 de Dezembro
de 2003, foi levantada a suspensão da inscrição do Dr. João Simões
de Morais (cédula profissional n.o 11 504-L), tendo sido, nesta data,
feitos todos os averbamentos e comunicações.
6 de Novembro de 2006. — O Bastonário, Rogério Alves.

6 de Novembro de 2006. — O Bastonário, Rogério Alves.

