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PARTE E

 ORDEM DOS ADVOGADOS

Deliberação n.º 1400/2012
O Conselho Geral da Ordem dos Advogados, reunido em sessão 

plenária de 4 de setembro de 2012, ao abrigo do disposto na alínea m), 
do n.º 1, do artigo 45.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado 
pela Lei n.º 15/2005, de 26 de janeiro,

Considerando o disposto nas alíneas a), b) e c), da Deliberação do Con-
selho Geral da Ordem dos Advogados, aprovada em sessão plenária de 
11 de maio de 2012 — Deliberação n.º 992/2012, de 16 de julho de 2012,

Delibera,
1 — Fixar o preço a pagar pelos advogados que requeiram a emis-

são de certificado digital não renovado ou revogado, no montante de 
15,13 € (quinze euros e treze cêntimos);

2 — Aditar o n.º 6.4 sob a epígrafe 6 — Informática, da Tabela de 
Emolumentos e Preços devidos pela emissão de documentos e prática 
de atos no âmbito dos serviços da Ordem dos Advogados, publicada em 
anexo à Deliberação n.º 2089/2011, de 2 de novembro de 2011, com 
as alterações constantes da Deliberação n.º 992/2012, de 16 de julho, 
nos seguintes termos:

«6 — Informática:
[…]
6.4 — Emissão de certificado digital não renovado ou revogado 

para advogado — 15,13€»
2 de outubro de 2012. — O Presidente do Conselho Geral, António 

Marinho e Pinto.
206429921 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Despacho (extrato) n.º 13299/2012
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve, foi autorizada à 

Assistente Técnica, com contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, Maria José de Sertório e Vito Rodrigues, licença 
sem remuneração fundada em circunstâncias de interesse público, por 
um ano, com efeitos a partir de 15 de setembro de 2012.

29 de setembro de 2012. — A Diretora de Serviços de Recursos 
Humanos, Sílvia Cabrita.

206428399 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Declaração de retificação n.º 1284/2012
Para os devidos efeitos se retifica o aviso n.º 12727/2012, inserido 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 24 setembro de 2012, pelo 
que, no n.º 20, onde se lê:

«20 — Composição e identificação do júri:

Presidente — Luís Miguel Lameiro Santos, diretor do Departamento 
de Estratégia e Relações Públicas da Reitoria da Universidade de Lisboa.

[…]
2.º vogal efetivo — Susana Isabel Martins Rodrigues Coelho Leal, 

chefe de divisão da Divisão de Estudos e Planeamento do Departamento 
de Estratégia e Relações Públicas da Reitoria da Universidade de Lisboa.»

deve ler-se:

«20 — Composição e identificação do júri:

Presidente — Luís Manuel Lameiro Santos, diretor do Departa-
mento de Estratégia e Relações Externas da Reitoria da Universidade 
de Lisboa.

[…]
2.º vogal efetivo — Susana Isabel Martins Rodrigues Coelho Leal, 

chefe de divisão da Divisão de Estudos e Planeamento do Departa-

mento de Estratégia e Relações Externas da Reitoria da Universidade 
de Lisboa.»
24 de setembro de 2012. — O Diretor do Departamento de Estratégia 

e Relações Externas, Luís Manuel Lameiro Santos.
206431808 

 Declaração de retificação n.º 1285/2012
Para os devidos efeitos se retifica o aviso n.º 12728/2012, inserido 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 24 de setembro de 2012, 
pelo que, no n.º 20, onde se lê:

«20 — Composição e identificação do júri:
Presidente — Luís Miguel Lameiro Santos, diretor do Departa-

mento de Estratégia e Relações Públicas da Reitoria da Universidade 
de Lisboa.

[…]
2.º vogal efetivo — Susana Isabel Martins Rodrigues Coelho Leal, 

chefe de divisão da Divisão de Estudos e Planeamento do Departa-
mento de Estratégia e Relações Públicas da Reitoria da Universidade 
de Lisboa.»

deve ler -se:
«20 — Composição e identificação do júri:
Presidente — Luís Manuel Lameiro Santos, diretor do Departa-

mento de Estratégia e Relações Externas da Reitoria da Universidade 
de Lisboa.

[…]
2.º vogal efetivo — Susana Isabel Martins Rodrigues Coelho Leal, 

chefe de divisão da Divisão de Estudos e Planeamento do Departa-
mento de Estratégia e Relações Externas da Reitoria da Universidade 
de Lisboa.»
24 de setembro de 2012. — O Diretor do Departamento de Estratégia 

e Relações Externas, Luís Manuel Lameiro Santos.
206431857 

 Declaração de retificação n.º 1286/2012
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho n.º 12814/2012 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 189, de 28 de setembro de 2012, 
referente à alteração do mestrado em Cultura e Comunicação, aprovada 
pelo despacho reitoral n.º R -103 -2012, de 18 de setembro, retifica -se 
que no texto do despacho onde se lê «Comunicação e Cultura» deve 
ler -se «Cultura e Comunicação», como consta nos n.os I e II do seu anexo.

2 de outubro de 2012. — O Vice -Reitor, António Vasconcelos Tavares.
206428917 

 Faculdade de Farmácia

Contrato (extrato) n.º 587/2012
Nos termos na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que se procedeu 
à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, na sequência da homologação da lista unitária de or-
denação final do procedimento concursal comum aberto pelo aviso 
n.º 24101/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 240, de 
16 de dezembro de 2011, com a licenciada Manuela Maria Marcelino, 
para preenchimento de um posto de trabalho do mapa de pessoal da Fa-
culdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, da carreira e categoria 
de técnico superior, na 2.ª posição remuneratória a que corresponde o 
15.º nível remuneratório, ao abrigo do disposto nos artigos 20.º e 21.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com efeitos a 01 -08 -2012. 
O contrato encontra -se sujeito a um período experimental de 180 dias, 
correspondente à duração determinada pela alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 76.º do RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
conjugado com o n.º 2 da cláusula 6.ª do acordo coletivo de trabalho 
n.º 1/2009, de 28 de setembro, e com o artigo 1.º do regulamento de 




