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bro, e do n.º 2 do artigo 64.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
na nova redação dada pelo artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 

dezembro, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado, com a seguinte trabalhadora: 

Nome Carreira e Categoria Posição Remuneratória Nível Remuneratório Data de início

Maria Rita Bustorff Brito das Vinhas  . . . . . Técnico Superior  . . . . . . . . . . . Entre 12.ª e 13.ª Entre 51 e 54 2014 -01 -01

 27 de dezembro de 2013. — A Subdiretora -Geral, Márcia Vala.
207503292 

 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Deliberação (extrato) n.º 21/2014
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura de 

03 de dezembro de 2013 e por despacho favorável de S. Ex.ª o Secre-
tário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, de 19 de 
dezembro de 2013 foi concedida ao juiz de direito, Dr. Nuno Manuel 
Ferreira de Madureira, prorrogação da licença sem vencimento, para o 
exercício de funções em organismo internacional (EULEX Kosovo), 
até 14 de junho de 2014.

27 de dezembro de 2013. — O Juiz -Secretário do CSM, Joel Timóteo 
Ramos Pereira.

207499576 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Despacho (extrato) n.º 435/2014
Licenciado José Marques Rodrigues — Procurador -Geral Adjunto, 

cessa funções por efeitos de aposentação/jubilação.
30 de dezembro de 2013. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 

República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
207502077 

PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

Aviso n.º 395/2014
Por meu despacho de 21 de novembro de 2013, foi, na sequência 

de procedimento concursal, autorizada a celebração do contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período 
experimental, com Marta Sofia Coelho Ramos, como técnica superior 
para área de Aprovisionamento, do mapa de pessoal da Escola Superior 
de Enfermagem de Coimbra, com início em 02 de dezembro de 2013, 
auferindo o vencimento correspondente à 2.ª posição e nível 15 da tabela 
Remuneratória Única.

27 de novembro de 2013. — A Presidente, Maria da Conceição Sa-
raiva da Silva Costa Bento.

207502499 

 Despacho n.º 436/2014
Dando cumprimento ao estipulado nos n.os 6 e 7 do artigo 12.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com os artigos 73.º a 76.º 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que, por meu 
despacho de 30 de abril de 2013, foi homologada a ata do júri designado 
para avaliar o período experimental da trabalhadora Jeniffer Mendes 
Lopes, assistente operacional do mapa de pessoal da Escola em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
onde consta a deliberação de conclusão com sucesso do período expe-
rimental com a classificação final de 14,68 valores.

6 de maio de 2013. — A Presidente, Maria da Conceição Saraiva 
da Silva Costa Bento.

207502336 

 Despacho (extrato) n.º 437/2014
Por meu despacho de 16 de outubro de 2013, foi autorizada, prece-

dendo concurso documental, a celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, em regime de tenure, com 

José Carlos Amado Martins, como Professor Coordenador, da Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra, de acordo com o disposto no 
Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de julho, na atual redação (ECPDESP), na 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na atual redação e Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, na atual redação

17 de outubro de 2013. — A Presidente, Maria da Conceição Saraiva 
da Silva Costa Bento.

207502693 

 Despacho (extrato) n.º 438/2014
Por meu despacho de 16 de outubro de 2013, foi autorizada, prece-

dendo concurso documental, a celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, em regime de tenure, com 
João Luís Alves Apóstolo, como Professor Coordenador, da Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra, de acordo com o disposto no 
Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de julho, na atual redação (ECPDESP), na 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na atual redação e Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, na atual redação

17 de outubro de 2013. — A Presidente, Maria da Conceição Saraiva 
da Silva Costa Bento.

207502417 

 Despacho (extrato) n.º 439/2014
Por meu despacho de 05 de dezembro de 2013, foi autorizada a 

celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, em período experimental de cinco anos, com Marina de 
Montezuma de Carvalho Mendes Vaquinhas, por ter transitado para a 
categoria de Professor Adjunto, nos termos do Decreto -Lei n.º 185/81, 
de 1 de julho, alterado e aditado pelo Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 
de agosto e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, com efeitos a partir de 
04 de dezembro de 2013.

6 de dezembro de 2013. — A Presidente, Maria da Conceição Saraiva 
da Silva Costa Bento.

207502539 




