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PARTE D

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Deliberação (extrato) n.º 15/2014
Deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 17 de 

dezembro de 2013:
Licenciada Zélia Fátima de Bastos Sousa, nomeada Procuradora-

-Adjunta e colocada em regime de destacamento, como auxiliar, até 
produção de efeitos do próximo movimento de magistrados no Qua-
dro Complementar de Lisboa, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 
2014.

23 de dezembro de 2013. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

207496757 

 Deliberação (extrato) n.º 16/2014
Deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 15 de 

outubro de 2012:
Licenciado Francisco José Pinto dos Santos — Procurador-

-Geral Adjunto renovada a situação de licença sem venci-

 Despacho (extrato) n.º 332/2014
Despacho de S. Ex.ª o Conselheiro Vice -Procurador -Geral da Repú-

blica, de 12 de dezembro de 2013:
Licenciado João Manuel da Silva Miguel — procurador -geral -adjunto 

colocado na situação de disponibilidade, com efeitos a partir de 11 de 
dezembro do corrente ano. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas.)

23 de dezembro de 2013. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

207495777 

 Despacho (extrato) n.º 333/2014
Licenciado Carlos Manuel Fernandes, procurador da República a 

exercer funções no Tribunal Tributário de Lisboa, cessa funções por 
efeitos de aposentação/jubilação.

26 de dezembro de 2013. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

207496302 

mento por um ano, com efeitos a partir de 6 de fevereiro 
de 2014.

26 de dezembro de 2013. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

207496043 

PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 334/2014
Por despacho de 26 de junho de 2013, do Vice -Presidente da Escola 

Superior de Enfermagem de Lisboa, no uso de competência delegada, 
foi autorizada a contratação de Fernanda Maria Dias Simões Bernardo, 
assistente convidada, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo 
parcial (30 %), de 18 de setembro de 2013 a 17 de janeiro de 2014. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

17 de dezembro de 2013. — A Presidente, Maria Filomena Mendes 
Gaspar.

207499916 

 Despacho (extrato) n.º 335/2014
Por meu despacho de 07 de agosto de 2013, foi autorizada a contra-

tação de Andreia Cátia Jorge Silva da Costa, assistente convidada, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo e acumulação de funções a tempo parcial (30 %), de 01 de agosto 
de 2013 a 31 de agosto de 2014. (Isento de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas).

17 de dezembro de 2013. — A Presidente, Maria Filomena Mendes 
Gaspar.

207500019 

 Despacho (extrato) n.º 336/2014
Por meu despacho de 14 de agosto de 2013, foi autorizada a contra-

tação do seguinte pessoal docente:
Ana Cláudia Costa Oliveira, assistente convidada, em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo e 
acumulação de funções a tempo parcial (50 %), de 22 de outubro de 
2013 a 31 de agosto de 2014.

Joana Rita Guarda da Venda Rodrigues, assistente convidada, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo e acumulação de funções a tempo parcial (50 %), de 01 de outubro 
de 2013 a 30 de setembro de 2014. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas).

17 de dezembro de 2013. — A Presidente, Maria Filomena Mendes 
Gaspar.

207500198 

 ORDEM DOS ADVOGADOS

Edital n.º 18/2014
Rui Santos, Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa Faz 

Saber, que, com efeitos a partir de 07/12/2013, foi determinado o le-
vantamento da suspensão da inscrição do Sr. Dr. Luís Filipe Estrela 
Portadora da cédula n.º 17958L, em virtude do cumprimento da pena 
aplicada no processo disciplinar n.º 631/2012 -L/D.

20 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Deontologia 
de Lisboa da Ordem dos Advogados, Rui Santos.

207499024 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso (extrato) n.º 305/2014
Nos termos do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de se-

tembro, conjugado com o artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, torna -se público que após despacho de homologação de 20 de 
novembro de 2013 do Reitor da Universidade do Algarve, foi concluído 
com sucesso e com a avaliação final de 15 valores, o período experi-
mental de Marta Gomes dos Santos Almeida, na carreira e categoria 




