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Diário da República, 2.ª série — N.º 246 — 22 de Dezembro de 2009
Despacho n.º 27445/2009

Por despacho do S. Ex.ª o Ministro da Justiça de 2 de Fevereiro de
2009, foi autorizada a nomeação em regime de comissão de serviço da
especialista auxiliar, do mapa de pessoal da Polícia Judiciária, Maria
José Colaço Augusto, para desempenho de funções no Departamento
Central de Investigação e Acção Penal da Procuradoria-Geral da República, nos termos da Lei n.º 60/98 de 27 de Agosto, Decreto-Lei

n.º 333/99 de 20 de Agosto, Portaria n.º 328/2006 de 6 de Abril, conjugado com a alínea a), do n.º 4 do artigo 9.º e do artigo 23.º, da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, o presente despacho produz efeitos
a 6 de Janeiro de 2009.
Data: 15 de Dezembro de 2009. — Nome: Carlos José de Sousa
Mendes, Cargo: Secretário da Procuradoria-Geral da República.
202694655

PARTE E
ICP — AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES
Despacho n.º 27446/2009
Nos termos da Deliberação do Conselho de Administração, de 22
de Dezembro de 2008 (Despacho n.º 2460/2009, publicado no Diário
da República n.º 12, 2.ª série de 19 de Janeiro de 2009), no âmbito
da qual me foram delegados os poderes necessários para subdelegar nos directores, até o limite máximo de € 5.000 (cinco mil euros),
a competência para autorização de despesas inerentes à actividade
das respectivas direcções e gabinetes, e limitar a € 2.500 (dois mil e
quinhentos euros) o valor máximo que estes podem subdelegar nos
respectivos adjuntos, chefes de divisão, e coordenadores de núcleo,
limites esses que não incluem o imposto sobre o valor acrescentado, e
ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento
Administrativo, decido:
1 — Alterar a alínea a) do n.º 1 do Despacho n.º 20 173/2007, de 31
de Julho de 2007, publicado no Diário da República n.º 170, 2.ª série,
de 4 de Setembro de 2007, que passa a ter a seguinte redacção:
“Autorizar a realização de despesas inerentes à actividade da DSI, até
ao montante de € 5.000 (cinco mil euros), não incluindo o imposto sobre
o valor acrescentado, com excepção da autorização de despesas inerentes
à celebração e renovação de contratos de admissão de pessoal, à obtenção
de estudos e consultoria externa, e a deslocações ao estrangeiro”
2 — Alterar o n.º 2 do mesmo despacho de 31 de Julho de 2007, que
passa a ter a seguinte redacção:
“Autorizar que as competências subdelegadas nos termos do presente
despacho possam ser, total ou parcialmente, subdelegadas no adjunto
do Director, nos chefes de divisão e coordenadores de núcleo, até ao
limite de € 2.500 (dois mil e quinhentos), em qualquer dos casos não
incluindo o imposto sobre o valor acrescentado e sem possibilidade de
nova subdelegação”
3 — Determinar que o presente despacho produzirá efeitos a partir da
data da sua publicação, considerando-se ratificados todos os actos entretanto praticados pelo Director de Sistemas e Tecnologias de Informação
que se incluam no âmbito desta delegação de competências.
23 de Novembro de 2009. — O Vogal do Conselho de Administração,
Eduardo Miguel Vicente de Almeida Cardadeiro.
202659899

UNIVERSIDADE ABERTA
Reitoria
Declaração de rectificação n.º 3067/2009
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
2.ª série, n.º 207, de 26 de Outubro de 2009, o despacho (extracto)
n.º 23461/2009, de 30 de Setembro, relativo à nomeação do júri de prova
para obtenção do grau de doutor requerida pela mestre Alexandra Sofia
Quintas Fernandes, rectifica-se que:
1) Onde se lê «Doutora Maria Manuela Costa Malheiro Dias Aurélio
Ferreira, Professora Associada da Universidade Aberta (Orientadora)»
deve ler-se «Doutora Maria Manuela Costa Malheiro Dias Aurélio Ferreira, professora associada da Universidade Aberta (co-orientadora)»;

2) Onde se lê «Ulisses Manuel de Miranda Azeiteiro, Professor Auxiliar com Agregação Universidade Aberta (Co-orientador)» deve ler-se
«Ulisses Manuel de Miranda Azeiteiro, professor auxiliar com agregação
da Universidade Aberta (orientador)».
10 de Dezembro de 2009. — O Reitor, Carlos António Alves dos
Reis.
202694599

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho (extracto) n.º 27447/2009
Por despacho de 26-06-2009 do Vice-Reitor da Universidade de
Coimbra, proferido por delegação de competências (DR. 2.ª série, n.º 81,
de 26 de Abril de 2007): Foi o Doutor José Carlos Seabra Pereira,
Professor Associado, de nomeação provisória, do mapa de pessoal
da Faculdade de Letras desta Universidade, contratado em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na
mesma categoria, com início em 01-09-2009, nos termos do artigo 25.º
do ECDU, e artigo 18.º da Lei n.º 64-A/2008. (Não carece de verificação
do Tribunal de Contas.)
16-12-2009. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.

202697344

Despacho (extracto) n.º 27448/2009
Por despacho de 12-11-2009 do Reitor da Universidade de Coimbra:
Foi o Doutor João Nuno Paixão Corrêa Cardoso, Professor Auxiliar, de
nomeação provisória, do mapa de pessoal da Faculdade de Letras desta
Universidade, contratado em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado na mesma categoria, com efeitos a
26-10-2009, nos termos do artigo 25.º do ECDU, e artigo 18.º da Lei
n.º 64-A/2008. (Não carece de verificação do Tribunal de Contas).
16-12-2009. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.

202697482

Despacho (extracto) n.º 27449/2009
Por despacho de 17-11-2009 do Vice-Reitor da Universidade de
Coimbra, proferido por delegação de competências (DR. 2.ª série, n.º 81,
de 26 de Abril de 2007), foi o Doutor Pedro Miguel Pereira Gaspar, do
mapa de pessoal da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação
Física desta Universidade, contratado em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental,
como Professor Auxiliar, da mesma Faculdade, por um quinquénio, com
efeitos retroactivos a 24-01-2009, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º do
ECDU, e artigo 18.º da Lei n.º 64-A/2008.
(Não carece de verificação do Tribunal de Contas)
16-12-2009. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.

202697239

Despacho (extracto) n.º 27450/2009
Por despacho de 03-12-2009, do Vice-Reitor da Universidade de
Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República,
2.ª série, n.º 81, de 26 de Abril de 2007), foi o Professor Doutor Edmundo
Manuel Porem Balsemão Pires, contratado como Professor Catedrático
do 7.º Grupo (Filosofia) em regime de dedicação exclusiva, do mapa de

