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veira de Azeméis, 3720 -686 São Roque e Dulce Maria Cruz Almeida, 
NIF — 191472638, BI — 7010942, Endereço: Rua das Marcadas, Costa 
Má, S. Roque, 3720 -000 Oliveira de Azeméis

Administradora de Insolvência: Dr.ª Emília Manuela, Ende-
reço: R. Jornal Correio da Feira, 11 -1.º, 4520 -234 Santa Maria 
da Feira

Ficam notificados todos os interessados, de que no processo supra 
identificado, foi proferido despacho de exoneração do passivo res-
tante.

A exoneração importa a extinção de todos os créditos sobre a 
insolvência que ainda subsistam à data a que é concedida, sem 
exceção dos que não tenham sido reclamados e verificados, sendo 
aplicável o disposto no n.º 4 do artigo 217.º do CIRE (n.º 1 ar-
tigo 245.º do CIRE).

A exoneração não abrange (n.º 2 do artigo 245.º do CIRE):

Os créditos alimentares;
As indemnizações devidas por factos ilícitos dolosos praticados pelo 

devedor, que hajam sido reclamados nessa qualidade;
Os créditos por multas, coimas, e outras sanções pecuniárias por 

crimes ou contraordenações;
Os créditos tributários.

10 de janeiro de 2014. — A Juíza de Direito, Dr.ª Carla Maria Mar-
ques Couto. — O Oficial de Justiça, José Luís Gonçalves Pereira.

307528695 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Aviso (extrato) n.º 978/2014

Lista nominativa de trabalhadores que cessaram
a relação jurídica de emprego público

por tempo indeterminado, por motivos de aposentação
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, foi extinta a relação 
jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções por tempo indeterminado, com os trabalhadores abaixo indicados, 
do mapa de pessoal dos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo da 
Procuradoria -Geral da República, por terem passado à situação de aposen-
tados, no período compreendido entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2013. 

Nome Carreira/cargo Data

Ana Maria Pereira Vaz . . . . . . . . . . . . Técnica Superior 1/12/2013
Ana Maria Guerreiro Martins Braga Assistente técnica 1/12/2013

 10 de janeiro de 2013. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 
República, Carlos Adérito Teixeira, Procurador da República.

207533254 

PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

Aviso (extrato) n.º 979/2014
Na sequência do procedimento concursal de seleção e provimento do 

cargo de direção intermédia de 1.º grau, de diretor de serviços Adminis-
trativos, do mapa da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, aberto 
pelo aviso n.º 11904/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 184, de 24 de setembro de 2013, e publicitado na bolsa de emprego 
público, nomeio, em comissão de serviço, nos termos do n.º 9 do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
agosto, e alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, 
e do n.º 2 do artigo 2.º do despacho n.º 13615/2012, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 203, de 19 de outubro de 2012, pelo período 
de três anos, o licenciado João Nuno Cruz Costa de Oliveira no cargo de 
direção intermédia de 1.º grau, de diretor de serviços Administrativos.

O presente provimento produz efeitos à data de 11 de dezembro de 
2013.

Síntese curricular
1 — Dados Pessoais:
Nome: João Nuno Cruz Costa de Oliveira.
Local e data de nascimento: São Jorge de Arroios, Lisboa, em 20 de 

junho de 1974.

2 — Habilitações académicas:
Licenciado em Gestão e Administração Pública pelo Instituto Superior 

Bissaya Barreto;
Diploma de especialização em Gestão Publica;
Frequência e participação em ações de formação profissional, con-

gressos, seminários e conferências em diversas áreas, designadamente: 
contratação e despesa pública, administração pública e fiscal, estatuto 
disciplinar e informática.

3 — Experiência profissional:
Tem desenvolvido as suas competências profissionais desde 1995, 

na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ex -Escolas de Enfer-

magem Bissaya Barreto e Dr. Ângelo da Fonseca), tendo ao longo dos 
anos diversas responsabilidades nos diversos Serviços.

4 — Outras responsabilidades e atribuições:

Participação em órgãos de gestão: membro do conselho de ges-
tão da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra desde março 
de 2010;

Membro do Conselho Geral da Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra desde novembro de 2008 até novembro de 2012.

Participação em outras atividades, projetos:

Presidente e vogal de júris em diversos concursos de pessoal para 
as carreiras de técnico superior, assistente técnico e assistente opera-
cional;

Presidente e vogal de júris em diversos concursos de aquisição de 
bens e serviços;

Participação em diversas atividades e projetos.

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

207532988 

 Despacho n.º 1143/2014
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 20 de dezembro de 2013, foi homologada a ata do 
júri designado para avaliar o período experimental do trabalhador, 
Carlos Miguel Mata Fernandes Beltrão, assistente técnico 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 experimental com a classificação 
final de 14,68 valores.

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

207529618 




