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PARTE D

 SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Despacho n.º 4644/2014
Por despacho do Secretário de Estado da Administração Judiciária 

de 20 de janeiro de 2005, publicado com o n.º 2732/2005, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 25, de 4 de fevereiro, foi determinada a continu-
ação e o desenvolvimento do projeto de informatização da jurisprudência 
dos Tribunais Superiores, cujas tarefas são desempenhadas por Magis-
trados Judiciais e do Ministério Público, designados pelo Presidente do 
Tribunal, e prorrogada,”com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2005 e até 
que se mantenham os pressupostos que lhe são subjacentes”, a vigência 
do despacho do Secretário de Estado da Justiça de 31 de março de 2004, 
publicado com o n.º 7546/2004, no Diário da República, 2.ª série, de 
16 de abril.

Assim, ouvido o conselho consultivo do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, o grupo de trabalho responsável pelo projeto de infor-
matização da jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, 
com efeitos a partir de 1 de abril de 2014, passará a ter a seguinte 
composição: Juízes Conselheiros Dr. Vítor Manuel Gonçalves Go-
mes, que coordenará, Dr. Joaquim Casimiro Gonçalves e Dr.ª Maria 
Fernanda dos Santos Maçãs, e o Procurador -Geral Adjunto Dr. Joa-
quim Baltazar Pinto.

13 de março de 2014. — O Presidente do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, António Francisco de Almeida Calhau.

207709713 

 TRIBUNAL DE CONTAS

Secção Regional da Madeira

Aviso (extrato) n.º 4347/2014
Em conformidade com o estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, nos termos 
das disposições conjugadas dos artigos 46.º do Decreto -Lei n.º 440/99, 
de 2 de novembro, e 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 integrada, por consolidação definitiva da mobilidade 
interna no mapa de pessoal desta Secção Regional, com efeitos a 1 de 
março de 2014, a licenciada Isabel Tânia Costa Silva Gouveia, técnica 
verificadora superior de 2.ª classe do corpo especial de fiscalização e 
controlo (índice 145, escalão 1).

20 de março de 2014. — A Subdiretora -Geral, Ana Mafalda Nobre 
dos Reis Morbey Affonso.

207714402 

 Despacho (extrato) n.º 4645/2014
Por despacho do Exmo. Senhor Juiz Secretário do Conselho Superior 

da Magistratura, de 20 de março de 2014, foi o Escrivão de Direito, 
António Joaquim Dias Rodrigues, nomeado em comissão de serviço 
para exercer funções de Secretário de Inspeção Judicial.

21 de março de 2014. — O Juiz -Secretário, Joel Timóteo Ramos 
Pereira.

207717757 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público
Deliberação (extrato) n.º 855/2014

Por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, de 
18 de março de 2014, são renovadas, por mais três anos, as comissões 
de serviço que vêm exercendo os seguintes magistrados:

Licenciado João António Gonçalves Fernandes Rato, Procurador da 
República a exercer as funções de Inspetor do Ministério Público, com 
efeitos a partir de 15/03/2014;

Licenciado Paulo Joaquim da Mota Osório Dá Mesquita, como Vogal 
do Conselho Consultivo da Procuradoria -Geral da República, com efeitos 
a partir de 25/03/2014;

24 de março de 2014. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

207713317 

 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Deliberação (extrato) n.º 854/2014
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura de 

18 de fevereiro de 2014 e por despacho favorável de S. Ex.ª o Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, de 19 de março de 2014 
foi concedida ao Juiz Desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, 
Dr. Paulo Jorge Rijo Ferreira, prorrogação da licença sem vencimento em 
organismo internacional (EULEX Kosovo), ao abrigo do artigo 89.º, n.º 1 
alínea a) do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de março, até 14 de junho de 2014.

20 de março de 2014. — O Juiz -Secretário do CSM, Joel Timóteo 
Ramos Pereira.

207717684 

PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

Aviso n.º 4348/2014

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto de trabalho do mapa de pessoal da Escola Superior 
de Enfermagem de Coimbra Carreira/Categoria de Técnico Su-
perior.

Nos termos do disposto.3 do art.° 56.º da lei do Orçamento do Estado 
para 2014, aprovado pela Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, a Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra pode proceder a contratações, in-
dependentemente do tipo de vínculo jurídico que venha a estabelecer -se. 

Nestes termos torna -se público que por meu despacho de 21 de fevereiro 
de 2014, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da 
data da publicação do presente Aviso no Diário da República, proce-
dimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de Técnico Superior, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas, a termo resolutivo incerto, tendo em vista 
o preenchimento do posto de trabalho do mapa de pessoal da Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra.

1 — Legislação aplicável: o presente procedimento concursal obedece 
ao disposto nos seguintes diplomas legais: Lei n.º 12 -A/2008 (LVCR), 
de 27 de fevereiro, na atual redação; Decreto -Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31 de julho; Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, na atual redação 
e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145/2011, de 6 de abril.


