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PARTE D

 TRIBUNAL DE CONTAS

Direção-Geral

Aviso (extrato) n.º 6537/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31 de março, informam -se os interessados de que a lista 
de antiguidade dos trabalhadores nomeados do mapa de pessoal da 
Direção -Geral do Tribunal de Contas, com referência a 31 de dezembro 
de 2013, se encontra afixada na Secção de Pessoal.

Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de 
março, cabe reclamação da organização da referida lista no prazo de 
30 dias consecutivos a contar da data da publicação do presente aviso.

13 de maio de 2014. — A Subdiretora -Geral, Márcia Vala.
207840285 

 TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTARÉM

Despacho (extrato) n.º 7032/2014
Por despacho do juiz presidente da Comarca de Santarém proferido em 

13 de maio de 2014, ao abrigo do disposto nos artigos 104.º, n.º 3 da Lei 
n.º 62/2013, de 26 de agosto, e 111.º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 49/2014, 
de 27 de março, foi o Secretário de Justiça Manuel Luís dos Santos Grilo 
nomeado Administrador Judiciário da Comarca de Santarém, em comissão 
de serviço pelo período de três anos, com efeitos a 15 de maio de 2014.

14 de maio de 2014. — O Juiz Presidente da Comarca de Santarém, 
João Guilherme Gato Pires da Silva.

307836016 

 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Deliberação (extrato) n.º 1178/2014
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura 

de 23 de maio de 2014 foi nomeada, em comissão eventual de serviço, 
como Juíza Assessora do Supremo Tribunal de Justiça, a Exma. Sra. 
Juíza de Direito do 3.º Juízo Criminal de Loures, Dra. Carla Maria 
Matias Cardador, com efeitos a 01 de junho de 2014.

26 de maio de 2014. — O Juiz -Secretário do C. S. M., Joel Timóteo 
Ramos Pereira.

207851188 

 Despacho (extrato) n.º 7033/2014

Por despacho do Exmo. Sr. Vice -Presidente do Conselho Supe-
rior da Magistratura de 14.05.2014, foi autorizado o aditamento ao 
ponto 37) do Aviso do Movimento Judicial, deliberação n.º 1084/2014 
(2.ª série), Diário da República n.º 93, de 15 de maio de 2014 nos 
seguintes termos:

“Para os efeitos referidos no ponto anterior os juízes podem 
apresentar requerimento para destacamento como auxiliar à Co-
marca (conjunto de todas as instâncias locais e de todas as secções 
da instância central da Comarca) e ou com o Auxiliar à Instância 
Central (conjunto de todas as secções de Instância Central) e ou 
às secções das Instâncias Centrais e ou Locais de cada Tribunal 
de Primeira Instância.”

16 de maio de 2014. — O Juiz-Secretário do CSM, Joel Timóteo 
Ramos Pereira.

207839905 

PARTE E

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Despacho n.º 7034/2014
No uso dos poderes que me são conferidos pelo disposto no n.º 4 

do artigo 88.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, 
aprovado pelo Lei n.º 62/2007, de 10 setembro e pelo disposto no n.º 2 
do artigo 25.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Universitário de 
Lisboa, aprovados pelo Despacho Normativo n.º 11/2011, de 30 de 
junho, nomeio Pró -Reitoras do ISCTE — IUL:

Doutora Susana Cristina Silvestre e Athayde de Carvalhosa para a 
área da inovação curricular e pedagógica

A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 10 de março de 2014.
Doutora Maria da Graça Índias Cordeiro, para a área do desenvolvi-

mento e gestão académica

A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 15 de julho de 2014.
10 de março de 2014. — O Reitor, Luís Antero Reto.

207845186 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Declaração de retificação n.º 549/2014
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 

2.ª série, n.º 93, de 15 de maio de 2014, o despacho (extrato) 

n.º 6379/2014, retifica -se, para os devidos efeitos, que onde se lê 
«Doutora Maria Luísa Lebres Aires, professora auxiliar do mapa 
de pessoal desta Universidade» deve ler -se «Doutora Maria Luísa 
Lebres Aires, professora associada do mapa de pessoal desta Uni-
versidade».

19 de maio de 2014. — A Administradora, Olga Cristina Pacheco 
Silveira.

207838917 

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Reitoria

Despacho n.º 7035/2014
Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, designo para exercer funções de secretária do meu 
gabinete a Assistente Técnica Maria do Santo Cristo Ferreira dos 
Santos Couto.

O presente despacho produz efeitos desde o dia 3 de março de 
2014.

20 de maio de 2014. — O Reitor da Universidade dos Açores, João 
Luís Roque Baptista Gaspar.

207840122 


