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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.

Aviso n.o 23 252/2007

8 de Outubro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 13 de Dezembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Binto Djau Mané, natural de Bissau,
República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascida em
2 de Fevereiro de 1970, 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.
8 de Outubro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 23 253/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 26 de Outubro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Rute do Rosário Neves, natural de
Santo Crucifixo, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 6 de Janeiro de 1963, 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.
8 de Outubro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 23 254/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 16 de Março de 2007, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Nérida de Fátima Tavares Costa, natural
de Santo Amaro, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 29 de Junho de 1970, 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.
8 de Outubro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 23 255/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 16 de Janeiro de 2007, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Teodoro Soares Tavares, natural de
Santo Amaro, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 7 de Janeiro de 1954, 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.
8 de Outubro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 23 256/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 5 de Fevereiro de 2007, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Mirza Didar Hussain, natural de
Sultab Abad, República Islâmica do Paquistão, de nacionalidade
paquistanesa, nascido a 1 de Fevereiro de 1962, 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.
8 de Outubro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 23 257/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 14 de Maio de 2007, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Cadijato Jaló, natural de Mansoa, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido a 12 de
Dezembro de 1984, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas
inerentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei

Aviso n.o 23 258/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 28 de Junho de 2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Mohamadu Ali Aidará, natural de Jambur, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido
a 22 de Janeiro de 1963, 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.
8 de Outubro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral da Administração da Justiça
Aviso (extracto) n.o 23 259/2007
1 — Identificação do concurso — nos termos do disposto na alínea c) do n.o 4 do artigo 6.o, no n.o 2 do artigo 8.o e no n.o 1 do
artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público
que por despacho do subdirector-geral de 9 de Outubro de 2007,
por delegação de competências publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 159, de 20 de Agosto de 2007, foi aberto concurso interno
de acesso misto (referência n.o 05/DSRH/2007) para preenchimento
de lugares nas categorias de acesso da carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal da Direcção-Geral da Administração
da Justiça, assim distribuídos:
I) Quota interna, num total de 46 lugares, destinada a funcionários
da categoria imediatamente inferior pertencentes ao quadro do serviço, sendo fixada nos seguintes termos:
30 lugares para assistente administrativo especialista;
16 lugares para assistente administrativo principal;
II) Quota externa destinada a funcionário não pertencente ao quadro da Direcção-Geral da Administração da Justiça, sendo fixada nos
seguintes termos:
Um lugar para assistente administrativo principal, cujo preenchimento será efectuado nos termos do n.o 2.
2 — De acordo com o artigo 41.o da Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, foram realizadas consultas à bolsa de emprego público (BEP),
tendo-se verificado a existência de pessoal em situação de mobilidade
especial, pelo que foi dado cumprimento ao procedimento do
artigo 34.o da Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, que esteve publicado
na BEP através da oferta registada com o n.o OE200710/0153, de
9 a 23 de Outubro de 2007, tendo-se seleccionado um funcionário
com vista ao preenchimento da quota externa.
7 de Novembro de 2007. — A Directora de Serviços, Helena
Almeida.
Aviso n.o 23 260/2007
1 — Identificação do concurso — nos termos do disposto na alínea c) do n.o 4 do artigo 6.o, no n.o 2 do artigo 8.o e no n.o 1 do
artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público
que por despacho do subdirector-geral de 9 de Outubro de 2007,
por delegação de competências publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 159, de 20 de Agosto de 2007, foi aberto o concurso
interno de acesso misto (referência n.o 02/DSRH/2007) para preenchimento de lugares nas categorias de acesso da carreira de técnico
superior do quadro de pessoal da Direcção-Geral da Administração
da Justiça, assim distribuídos:
I) Quota interna, num total de 13 lugares, destinada a funcionários
da categoria imediatamente inferior pertencentes ao quadro do serviço, sendo fixada nos seguintes termos:
Um lugar para assessor principal;
Três lugares para assessor;
Seis lugares para técnico superior principal;
Três lugares para técnico superior de 1.a classe;

