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PARTE D
TRIBUNAL DA COMARCA DE CINFÃES

4.A VARA CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DO PORTO

Anúncio n.º 152/2014

Despacho (extrato) n.º 7751/2014

Processo: 207/03.9TBCNF-R
Prestação de Contas

Nomeação de administrador judiciário para a comarca do Porto

A Dr.ª Magda Silva Teixeira, Juiz de Direito deste Tribunal, faz saber
que são os credores e a/o falida Carnes Malisvi, L.da, notificados para no
prazo de 5 dias, decorridos que sejam dez dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo Liquidatário bem como a requerida fixação de honorários
na quantia proposta de 13.200,00 € (Artigo 223.º, n.º 1 do C.P.E.R.E.F.).

Por despacho do presidente do Tribunal Judicial da Comarca
do Porto, de 1 de maio de 2014, ao abrigo do disposto no n.º 3
do artigo 104.º da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, e do n.º 2 do
artigo 111.º do Decreto -Lei n.º 49/2014, de 27 de março, depois
do parecer favorável do magistrado do Ministério Público coordenador, foi nomeado, em comissão de serviço, pelo período de três
anos, José Aurélio Simões Ferreira Cabido como administrador
judiciário do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, com efeitos
a 1 de maio de 2014.

19-05-2014. — A Juíza de Direito, Dr.ª Magda Silva Teixeira. —
O Oficial de Justiça, Carlos Paulo Cardoso.
307858349

27 de maio de 2014. — O Presidente do Tribunal Judicial da Comarca
do Porto, Dr. José António Rodrigues da Cunha.
307854339

Falida: Carnes Malisvi, L.da
Liquidatário Judicial: Adelino Ferreira Novo

PARTE E
ORDEM DOS ADVOGADOS
Edital n.º 515/2014
Rui Santos, Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa faz
saber, nos termos do artigo 195.º do Estatuto da Ordem dos Advogados (lei n.º 15/2005 de 26 de janeiro) que, no âmbito dos autos de
processo disciplinar n.º 1066/2012-L/D, que correram termos por este
Conselho e nos quais é arguida a Senhora Dr.ª Susana S. Pina, portadora
da Cédula Profissional n.º 15129L, que foi determinada a suspensão
por tempo indeterminado da inscrição da referida Senhora Advogada
arguida, em razão do incumprimento da pena em que foi condenada
e por aplicação das alíneas b) do artigo 138.º do mesmo diploma legal. Tal medida de suspensão deve começar a produzir efeitos após o
levantamento da suspensão da sua inscrição situação em que presentemente se encontra, e manter-se esta até ao pagamento integral da multa.

correspondente ao escalão 1, índice 135 da tabela remuneratória dos
docentes do ensino superior politécnico, considerando-se rescindido
o contrato anterior.
2 de maio de 2014. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos,
Sílvia Cabrita.
207873836
Contrato (extrato) n.º 379/2014

3 de junho de 2014. — O Presidente do Conselho de Deontologia de
Lisboa da Ordem dos Advogados, Rui Santos.
207873211

Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 27 de março
de 2014 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com a Mestre Tânia das Dores Estrela Gago,
na categoria de assistente convidada, em regime de acumulação a
20 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da
Universidade do Algarve, no período de 01 de abril de 2014 a 31 de
março de 2015, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1,
índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior
universitário.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

4 de junho de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207874613

Contrato (extrato) n.º 378/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 12 de julho
de 2013 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com a licenciada Maria Luísa Moreira Geada, na
categoria de assistente convidada, em regime de acumulação a 30 %, para
a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, no período de
31 de agosto de 2013 a 30 de agosto de 2014, auferindo o vencimento

Serviços Académicos
Aviso n.º 7112/2014
Por Despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 17 de
abril de 2014, sob proposta da Faculdade de Ciências Humanas e

