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(f) Não possui carta de condução de veículos ligeiros, requisito
exigido na alínea d) do n.o 5.1 do aviso de abertura do concurso.

(g) Não possui as habilitações literárias exigidas no n.o 5.1, alínea c),
do aviso de abertura do concurso (licenciatura).

(h) Não reúne o requisito exigido na alínea b) do n.o 5.1 do aviso
de abertura do concurso (idade).

(i) Data de validade do bilhete de identidade expirado (bilhete
de identidade caducado).

(j) Não assinou o requerimento de admissão ao concurso.
(k) Não comprovou possuir as habilitações literárias exigidas na

alínea c) do n.o 5.1 do aviso de abertura do concurso (licenciatura).
(l) Não apresentou fotocópia da carta de condução de veículos

ligeiros reconhecida pelo Estado Português (n.o 1 do artigo 125.o
do Código da Estrada).

(m) Requerimento de admissão ao concurso entregue fora do prazo
estipulado no aviso de abertura.

(p) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações lite-
rárias [exigida no n.o 10.2, alínea a), do aviso de abertura do concurso]
remetida fora do prazo estipulado.

(q) Fotocópia da carta de condução de veículos ligeiros [documento
exigido no n.o 10.2, alínea b), do aviso de abertura do concurso] reme-
tida fora do prazo estipulado.

(s) Não apresentou certificado de equivalência à licenciatura con-
ferido pelo Ministério da Educação de Portugal.

(t) Não apresentou fotocópia do bilhete de identidade, conforme
exigido na alínea c) do n.o 10.2 do aviso de abertura do concurso,
fazendo somente entrega da fotocópia do pedido de renovação do
bilhete de identidade.

(u) Não possui licenciatura nas áreas indicadas no n.o 5.1, alínea c),
do aviso de abertura do concurso.

(v) Não declarou, sob compromisso de honra, o estipulado na
minuta do requerimento constante do n.o 10.1 do aviso de abertura
do concurso.

29 de Janeiro de 2002. — A Directora do Departamento de Recur-
sos Humanos, Ilda Maria Ribeiro Pação.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria-Geral

Declaração n.o 42/2002 (2.a série). — Por lapso, foi publicado
indevidamente no Diário da República, 2.a série, n.o 11, de 14 de
Janeiro de 2002, a p. 723, o despacho n.o 862/2002, de 27 de Dezembro,
do Ministro da Economia, que deve ser considerado nulo e de nenhum
efeito. Em consequência, o despacho que vigora relativamente à sus-
pensão da selecção de projectos no âmbito do Sistema de Incentivos
a Pequenas Iniciativas Empresariais (SIPIE) é o despacho
n.o 1520/2002, de 27 de Dezembro, do Ministro da Economia, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, de 22 de Janeiro de 2002,
a p. 1339.

24 de Janeiro de 2002. — A Secretária-Geral, Maria da Conceição
Ventura.

Direcção-Geral da Energia

Aviso n.o 1880/2002 (2.a série). — Por terem saído com várias
inexactidões os respectivos avisos de abertura, consideram-se anu-
lados, por despacho do director-geral da Energia de 28 de Janeiro
de 2002, os seguintes concursos:

Técnico profisisonal de 2.a classe, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 4, de 5 de Janeiro de 2002;

Auxiliar administrativo, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 5, de 7 de Janeiro de 2002;

Telefonista, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 5,
de 7 de Janeiro de 2002.

Oportunamente serão publicados novos avisos.

28 de Janeiro de 2002. — O Chefe de Divisão de Organização e
Recursos Humanos, Jorge Castro Ferreira.

Despacho n.o 3157/2002 (2.a série). — Nos termos do artigo 12.o
da Portaria n.o 359/82, de 7 de Abril, Regulamento da Gestão do
Consumo de Energia, deverá ser adoptado o valor de 0,91 tep/103m3

para o coeficiente de redução a tonelada equivalente de petróleo
do gás natural.

11 de Janeiro de 2002. — O Director-Geral, Jorge Borrego.

Inspecção-Geral de Jogos

Aviso n.o 1881/2002 (2.a série). — Por meu despacho de 29 de
Janeiro de 2002, e na sequência de concurso externo de ingresso:

Licenciado José Carlos Fonseca Madeira — nomeado, mediante cele-
bração de contrato administrativo de provimento, nos termos do
disposto na alínea c) do n.o 2 do artigo 15.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e no artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 265/88, de 28 de Julho, inspector de jogos estagiário, com pro-
dução de todos os efeitos legais a partir de 4 de Fevereiro de
2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Janeiro de 2002. — O Inspector-Geral, Joaquim Caldeira.

Instituto Geológico e Mineiro

Aviso n.o 1882/2002 (2.a série). — Por deliberação do conselho
directivo de 23 de Janeiro de 2002, por subdelegação:

Autorizado o regresso da situação de licença sem vencimento de longa
duração do técnico de 1.a classe José António Leitão Soares de
Oliveira, integrado na categoria de técnico de 1.a classe da carreira
de técnico, área funcional de geotecnia e minas e electrotecnia,
escalão 1, índice 340.

24 de Janeiro de 2002. — O Director de Serviços de Gestão, Rui
Quaresma Marçal.

Instituto Nacional de Engenharia
e Tecnologia Industrial

Aviso n.o 1883/2002 (2.a série). — Por despacho de 8 de Janeiro
de 2002 do presidente do conselho directivo do INETI, foi nomeado
o júri das provas de acesso à categoria de investigador auxiliar reque-
ridas pela assistente de investigação Paula Alexandra Santinho Soares
Marques, com a seguinte constituição, nos termos do disposto nos
artigos 19.o, n.o 3, e 20.o do Decreto-Lei n.o 124/99, de 20 de Abril:

Presidente — Prof. Carlos Augusto Pinto Campos Morais, pre-
sidente do conselho directivo do INETI, sem prejuízo da facul-
dade de ulterior delegação.

Vogais:

Doutora Maria Fernanda Rosa, investigadora principal do
quadro de pessoal do INETI.

Doutor Júlio Maggiolly Novais, professor catedrátido do
Instituto Superior Técnico.

Doutor José António Teixeira, professor associado com
agregação da Universidade do Minho.

Doutora Maria Joana Castelo Branco de Assis Teixeira
Neiva Correia, professora auxiliar do Instituto Superior
Técnico.

Doutora Helena Maria Rodrigues Vasconcelos Pinheiro,
professora auxiliar do Instituto Superior Técnico.

A data e o local da realização das provas de acesso serão marcados
por edital do presidente do júri.

28 de Janeiro de 2002. — O Director de Serviços, Luís Martins.

Aviso n.o 1884/2002 (2.a série). — Por despacho de 22 de Janeiro
de 2002 do presidente do conselho directivo do INETI:

Alberto José Delgado dos Reis, assistente de investigação, com con-
trato administrativo de provimento no INETI — nomeado defini-
tivamente investigador auxiliar do quadro de pessoal do mesmo
Instituto, com lugar supranumerário, por ter adquirido o douto-
ramento. Esta nomeação é feita por urgente conveniência de serviço
produzindo efeitos desde 26 de Julho de 2001, data da conclusão
do doutoramento, sendo rescindido com efeitos a partir da mesma
data o contrato como assistente de investigação. (Isento de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

25 de Janeiro de 2002. — Pelo Director de Serviços, Bárbara
Mesquita.

Aviso n.o 1885/2002 (2.a série). — Por despacho de 8 de Janeiro
de 2002, do presidente do conselho directivo do INETI foi nomeado
o júri das provas de acesso à categoria e investigador auxiliar reque-
ridas pela assistente de investigação Paula Cristina Lima Varela Pas-


