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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano
Declaração n.o 3/2001 (2.a série). — Torna-se público que esta
Direcção-Geral registou com o n.o 03.11.15.00/OB-00.P.D., em 12 de
Dezembro de 2000, uma alteração ao Plano Director Municipal da
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Amadora, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.o 44/94, publicada no Diário da República, 1.a série-B, n.o 142, de
22 de Junho de 1994.
Trata-se de uma alteração sujeita a regime simplificado que consubstancia um acerto cartográfico referente a novos traçados de vias
que integram a estrutura viária da zona norte do município da Amadora e incide apenas sobre a planta de ordenamento e a planta de
condicionantes n.o 1, as quais, alteradas, se publicam em anexo.
Esta alteração foi aprovada por deliberação da Assembleia Municipal da Amadora de 25 de Maio de 2000.
12 de Dezembro de 2000. — O Director-Geral, João Biencard Cruz.
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MINISTÉRIO DA CULTURA
Biblioteca Nacional
Aviso n.o 75/2001 (2.a série). — 1 — Autorizado, por despacho
de 7 de Novembro de 2000 da subdirectora da Biblioteca Nacional,
por substituição, ao abrigo do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, encontra-se aberto concurso para:
Categoria e carreira — técnico superior principal, carreira técnica
superior (dotação global de técnico superior de 2.a classe até
principal);
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Área funcional — produção, promoção e divulgação do livro,
designadamente estudo, investigação e desenvolvimento de
actividades ligadas às colecções da BN;
Serviço e local de prestação de trabalho — Biblioteca Nacional,
Campo Grande, 83, Lisboa;
Tipo de concurso — interno de acesso geral;
Número de lugares a preencher — um lugar;
Prazo de validade — o concurso visa o preenchimento da vaga
mencionada, caducando com o seu preenchimento.
2 — Composição do júri do concurso:
Presidente — Dr. António José Nogueira Braz de Oliveira, chefe
de divisão, em regime de gestão corrente.

