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 INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO
E DA EMPRESA

Aviso n.º 18994/2008
Por despachos do Presidente do ISCTE, ao abrigo da al. h) no n.º 1 do 

artigo19.º dos Estatutos do ISCTE, publicados em anexo ao Despacho 
Normativo n.º 37/2000:

De 4 de Abril de 2008
Autorizada a Maria Teresa de Morais Sarmento Patrício professora 

associada do quadro deste Instituto, equiparação a bolseiro no estrangeiro 
sem vencimento para o ano lectivo de 2008/2009.

De 12 de Junho de 2008
Autorizada a contratação de Helena Isabel Ferreira Soares Correia Ta-

vares na categoria de professora auxiliar além do quadro neste Instituto, 
com efeitos a partir de 13 de Maio de 2008, considerando -se rescindido 
o anterior contrato na mesma data.

(Não sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
19 de Junho de 2008. — O Vice -Presidente, Juan Mozzicafreddo. 

 Despacho n.º 17631/2008

Concurso para professor associado do Grupo VI de disciplinas —
Gestão de Recursos Humanos, aberto por Edital (extracto)
n.º 168/2007 (2.ª série), publicado no Diário da República n.º 38, 
de 22 de Fevereiro de 2007.

O acórdão de 13 de Novembro de 2007 do Pleno da Secção do Con-
tencioso Administrativo do S.T.A., proferido em sede de recurso por 
oposição de julgados no seu processo n.º 1140/06, veio considerar 
aplicável aos concursos regulados pelo Estatuto da Carreira Docente 
Universitária a exigência de divulgação atempada do sistema de classi-
ficação final, constante do artigo 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 204/98, 
de 11 de Julho.

O concurso identificado em epígrafe, aberto em data anterior à da 
prolacção desse acórdão, não podia por definição considerar a opção 
jurisprudencial que veio a ser tomada no âmbito desse recurso, em parte 
contrária às regras de procedimento fixadas no E. C. D. U.

Essa opção jurisprudencial, com o seu particular relevo, tem doravante 
de ser considerada.

Na sua reunião de 26.05.2008, o Júri do concurso deliberou solicitar 
que a questão desta forma suscitada fosse decidida.

Assim, considerada a jurisprudência que agora se firmou e a muito 
forte possibilidade de todo o procedimento concursal vir a ser objecto 
de decisão judicial no mesmo sentido, revogo o meu despacho de 3 
de Janeiro de 2007, a que se refere o Edital (extracto) n.º 168/2007, 
publicado no Diário da República n.º 38, de 22 de Fevereiro de 2007, 
que autorizou a respectiva abertura, com a consequente anulação de 
todo o procedimento, nos termos do artigo 145.º, n.º 2 do Código do 
Procedimento Administrativo.

19 de Junho de 2008. — O Presidente, Luís Antero Reto. 

 Despacho n.º 17632/2008

Concurso para professor associado do Grupo I de disciplinas — Mé-
todos Quantitativos, aberto por Edital n.º 509/2006 (2.ª série), pu-
blicado no Diário da República n.º 241, de 18 de Dezembro de 2006.
O acórdão de 13 de Novembro de 2007 do Pleno da Secção do Con-

tencioso Administrativo do S.T.A., proferido em sede de recurso por 
oposição de julgados no seu processo n.º 1140/06, veio considerar 
aplicável aos concursos regulados pelo Estatuto da Carreira Docente 
Universitária a exigência de divulgação atempada do sistema de clas-
sificação final, constante do artigo 5.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 204/98, 
de 11 de Julho.

O concurso identificado em epígrafe, aberto em data anterior à da 
prolação desse acórdão, não podia por definição considerar a opção 
jurisprudencial que veio a ser tomada no âmbito desse recurso, em parte 
contrária às regras de procedimento fixadas no E. C. D. U.

Essa opção jurisprudencial, com o seu particular relevo, tem doravante 
de ser considerada.

Na sua reunião de 27.05.2008, o Júri do concurso deliberou solicitar 
que a questão desta forma suscitada fosse decidida.

Assim, considerada a jurisprudência que agora se firmou e a muito 
forte possibilidade de todo o procedimento concursal vir a ser objecto 

de decisão judicial no mesmo sentido, revogo o meu despacho de 21 de 
Novembro de 2006, a que se refere o Edital n.º 509/2006, publicado no 
Diário da República n.º 241, de 18 de Dezembro de 2006, que autorizou 
a respectiva abertura, com a consequente anulação de todo o procedi-
mento, nos termos do artigo 145.º, n.º 2 do Código do Procedimento 
Administrativo.

19 de Junho de 2008. — O Presidente, Luís Antero Reto. 

 Despacho n.º 17633/2008

Concurso para professor catedrático do Grupo X de disciplinas —
Psicologia Social e Organizacional, aberto por Edital (extracto) 
n.º 85/2007 (2.ª série), publicado no Diário da República n.º 20, de 
29 de Janeiro de dois mil e sete.

O acórdão de 13 de Novembro de 2007 do Pleno da Secção do Con-
tencioso Administrativo do S.T.A., proferido em sede de recurso por 
oposição de julgados no seu processo n.º 1140/06, veio considerar 
aplicável aos concursos regulados pelo Estatuto da Carreira Docente 
Universitária a exigência de divulgação atempada do sistema de classi-
ficação final, constante do artigo 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 204/98, 
de 11 de Julho.

O concurso identificado em epígrafe, aberto em data anterior à da 
prolacção desse acórdão, não podia por definição considerar a opção 
jurisprudencial que veio a ser tomada no âmbito desse recurso, em parte 
contrária às regras de procedimento fixadas no E. C. D. U.

Essa opção jurisprudencial, com o seu particular relevo, tem doravante 
de ser considerada.

Na sua reunião de 26.05.2008, o Júri do concurso deliberou solicitar 
que a questão desta forma suscitada fosse decidida.

Assim, considerada a jurisprudência que agora se firmou e a muito 
forte possibilidade de todo o procedimento concursal vir a ser objecto 
de decisão judicial no mesmo sentido, revogo o meu despacho de 3 
de Janeiro de 2007, a que se refere o Edital (extracto) n.º 85/2007, 
publicado no Diário da República n.º 20, de 29 de Janeiro de 2007, 
que autorizou a respectiva abertura, com a consequente anulação de 
todo o procedimento, nos termos do artigo 145.º, n.º 2 do Código do 
Procedimento Administrativo

19 de Junho de 2008. — O Presidente, Luís Antero Reto. 

 ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho de Deontologia de Coimbra

Edital n.º 653/2008
Jacob Simões, Advogado e Presidente do Conselho de Deontologia 

de Coimbra da Ordem dos Advogados, em cumprimento do disposto no 
artigo 169.º do E.O.A. torna público que, por acórdão do Conselho de 
Deontologia de Coimbra da Ordem dos Advogados de 11 de Abril de 
2008, referente aos autos de processo disciplinar n.º 266/2006 -D, com 
trânsito em julgado, foi aplicada ao Senhor Dr. Nelson Carvalho, Advo-
gado Estagiário com domicílio na Figueira da Foz, portador da cédula 
profissional 6567 -C, a pena disciplinar de nove meses de suspensão 
do exercício da profissão, por violação dos deveres consignados nos 
artigos 83.º e 86.º a), do Estatuto da Ordem dos Advogados.

O cumprimento desta pena terá início no dia seguinte ao levantamento 
da suspensão da inscrição, situação em que actualmente se encontra.

Para constar se passou o presente edital, que vai ser afixado e publi-
cado de harmonia com as disposições legais aplicáveis.

20 de Junho de 2008. — O Presidente do Conselho de Deontologia, 
Jacob Simões. 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extracto) n.º 17634/2008
Por despacho reitoral de 09 de Junho de 2008, foi o Doutor Ivo 

Alexandre Rodrigues Dias de Sousa, professor auxiliar, de nomeação 
provisória, em regime de contrato administrativo de provimento nesta 
Universidade, nomeado definitivamente na mesma categoria, com efeitos 
a partir de 26 de Julho de 2008.




