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PARTE D
TRIBUNAL DE CONTAS
Direção-Geral
Aviso (extrato) n.º 7622/2014
Pelo Despacho do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas
n.º 29/2014-GP, de 23 de junho — Nos termos do artigo 74.º, n.º 1, alínea m), da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, no artigo 11.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 440/99, de 2 de novembro e no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, nomeada Chefe de Divisão do Departamento de Arquivo,
Documentação e Informação (DADI), em comissão de serviço por três
anos, com efeitos a partir de 28 de junho de 2014, a técnica superior
Alexandra Luísa Rocha Pinto.
Junta-se nota curricular da nomeada.

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Despacho (extrato) n.º 8533/2014
Por despacho do Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, de 23 de junho de 2014, no uso de competência delegada, é o juiz
desembargador do Tribunal da Relação do Porto, Dr. José Manuel Baião
Papão, desligado do serviço para efeitos de aposentação por limite de
idade, com efeitos reportados a 25 de maio de 2014.
23 de junho de 2014. — O Juiz-Secretário, Joel Timóteo Ramos
Pereira.
207915697

MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República

23 de junho de 2014. — O Diretor-Geral, José Fernandes Farinha
Tavares.

Despacho n.º 8534/2014

Nota Curricular de Alexandra Luísa Rocha Pinto

Por reunir as condições legais, em especial ser titular de licenciatura em
Direito, ao abrigo do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 101/2003, de 15 de
novembro, na sequência de proposta do Senhor Chefe do Estado Maior da
Armada, nomeio para exercer as funções de Assessor Militar da Armada
no Núcleo de Assessoria Militar do Departamento de Investigação e Ação
penal (DIAP) de Lisboa, o Capitão-Tenente NA Octávio Manuel da Costa.
As referidas funções serão exercidas em regime de acumulação,
mantendo-se o entendimento expresso no Despacho n.º 1768/2006
(cf. DR de 23 de janeiro, II, 16).
O presente despacho produz efeitos a partir da sua publicação.
Comunique-se ao Senhor Chefe do Estado Maior da Armada.
Publique-se no Diário da República.

1 — Licenciatura em História, ramo de formação educacional, pela
Faculdade de Letras de Lisboa, com a média final de 14 valores.
2 — Pós-Graduação em Ciências Documentais — variante de Arquivo, com a média final de 16 valores.
3 — Inventariação de bens culturais móveis, na área de Fundos Arquivísticos, do distrito de Faro, dentro do Programa de Inventariação de
Bens Culturais Móveis, efetuado pela Secretaria de Estado da Cultura
em 1991/92.
4 — Reorganização do Arquivo Corrente, da Comissão Nacional de
Luta Contra a SIDA, de setembro de 1994 a novembro de 1995.
5 — Reorganização do arquivo corrente e organização e avaliação
do arquivo intermédio da Comissão Nacional para a Comemoração dos
Descobrimentos Portugueses no ano de 1996.
6 — Desempenho de atividades no Arquivo Histórico e Centro de
Documentação do Tribunal de Contas, de outubro 1996 a fevereiro
de 1998.
7 — Exercício de funções na Divisão de Arquivo da Câmara Municipal de Loures, de março de 1998 a outubro de 2001.
8 — Desde novembro de 2001, exercício de funções técnicas no Departamento de Arquivo, Documentação e Informação da Direção-Geral
do Tribunal de Contas.
9 — Nomeada Chefe de Divisão do Departamento de Arquivo, Documentação e Informação, em 28 de junho de 2011.
10 — Participação em diversos congressos, seminários e ações de
formação.
207910066

Despacho de nomeação

23 de junho de 2014. — A Procuradora-Geral da República, Joana
Marques Vidal.
207915615
Louvor n.º 354/2014
O senhor Daniel Filipe da Costa Rodrigues, elemento do corpo de
segurança pessoal da PSP, desempenhou funções de segurança pessoal
à Procuradora-Geral da República, de 4 de novembro de 2013 até 6 de
junho de 2014.
No exercício de tais funções usou de grande sentido de serviço e
profissionalismo, inteira dedicação e disponibilidade, total lealdade e
competência, rigor e correção
Por isso, lhe presto público louvor.
20 de junho de 2014. — A Procuradora-Geral da República, Joana
Marques Vidal.
207913955

PARTE E
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
Aviso n.º 7623/2014
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, conjugado com o disposto no artigo 73.º do Regime da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, declara-se que Ana Paula
Vara Silvano, concluiu com sucesso o seu período experimental na

carreira/categoria de Técnico Superior, de acordo com o processo de
avaliação, elaborado nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, que se encontra arquivado no seu
processo individual, sendo o tempo de duração do período experimental
contado para efeitos da atual carreira e categoria.
12 de junho de 2014. — A Presidente, Maria Filomena Mendes Gaspar.
207915145

