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III. Decisão
8 — Nos termos e pelos fundamentos expostos, decide -se negar pro-

vimento ao recurso apresentado pela CDU - Coligação Democrática 
Unitária (PCP -PEV).

Lisboa, 18 de junho de 2014. — Fernando Vaz Ventura — Maria 
Lúcia Amaral — José da Cunha Barbosa — Carlos Fernandes Cadi-
lha — Maria de Fátima Mata -Mouros — Lino Rodrigues Ribeiro — Ca-
tarina Sarmento e Castro — João Cura Mariano — Maria José Rangel 
de Mesquita — João Caupers — Ana Guerra Martins (vencida, nos 
termos da declaração aposta ao acórdão n.º 318/07) — Joaquim de 
Sousa Ribeiro.

207932293 

 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Despacho (extrato) n.º 8867/2014
Por despacho do Exmo. Vice -Presidente do Conselho Superior da 

Magistratura, de 26 de junho de 2014, no uso de competência delegada 
foi o Exmo. Juiz Desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, 
Dr. Fernando António da Silva Santos, desligado do serviço para efeitos 
de aposentação/jubilação.

27 de junho de 2014. — O Juiz -Secretário do CSM, Joel Timóteo 
Ramos Pereira.

207926072 

PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

Aviso n.º 7972/2014
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal de recrutamento para ocupação de um posto de 
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, para a carreira e categoria de Assistente Operacional, 
aberto por aviso n.º 11643/2013 publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 179 de 17 de setembro de 2013, homologada por meu 
despacho em 30 de junho de 2014.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos

Candidatos Aprovados
1.º e único — António José Vilão Jorge — 13,19
2 de julho de 2014. — A Presidente, Maria da Conceição Saraiva 

da Silva Costa Bento.
207934472 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso (extrato) n.º 7973/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve, e ao abrigo do 

Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 -08 alterado pela Lei n.º 7/2010, de 
13 -05, foi autorizada a seguinte transição de pessoal docente do ensino 
superior politécnico:

Após obtenção do Doutoramento:
Elisa Maria de Jesus da Silva — Professor Adjunto com contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em período 
experimental de 5 anos — Efeitos a 08 -05 -2014.

Luís Manuel Ramos de Oliveira — Professor Adjunto com contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em período 
experimental de 5 anos — Efeitos a 14 -05 -2014.

2 de julho de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, 
Sílvia Cabrita.

207934512 

 Aviso (extrato) n.º 7974/2014
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 cessaram 
funções por motivo de aposentação, com efeitos a 01 de julho de 2014, 
os seguintes trabalhadores da Universidade do Algarve:

José Manuel Parreira dos Santos, Assistente Técnico,
Maria Zulmira Vieira Santos Boto, Assistente Técnica.

2 de julho de 2014. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos, 
Sílvia Cabrita.

207934464 

 Despacho (extrato) n.º 8868/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 6 de junho 

de 2014, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, em período experimental, com o Doutor Luís de 
Brito Janeiro, na categoria de professor auxiliar, em regime de exclusivi-
dade, para a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 
do Algarve, com efeitos a partir de 8 de maio de 2014, pelo período de 
cinco anos, a auferir a remuneração mensal ilíquida correspondente 
ao escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória aplicável ao pessoal 
docente do ensino superior universitário.

26 de junho de 2014. — A Diretora de Serviços de Recursos Huma-
nos, Sílvia Cabrita.

207934959 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho (extrato) n.º 8869/2014

Por despacho de 2 de junho de 2014, do Reitor da Universidade da 
Beira Interior, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental, 
com duração de cinco anos, ao Doutor José António Campelo de Sousa 
Amaral, na categoria de Professor Auxiliar, para o exercício de funções 
no Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura, da Faculdade de 
Engenharia da mesma Universidade, com efeitos a 3 de abril de 2014, 
ficando posicionado no escalão 1, índice 195, da tabela remuneratória 
aplicável aos docentes universitários, considerando -se rescindido o con-
trato anterior à data de início destas funções. (Não carece de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas).

2 de julho de 2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e Pessoal, 
Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.

207934772 

 Despacho (extrato) n.º 8870/2014
Por despacho de 6 de junho de 2014, do Reitor da Universidade da 

Beira Interior, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental, 
com duração de cinco anos, ao Doutor Jorge Eduardo Ramos Jular, na 
categoria de Professor Auxiliar, para o exercício de funções no Depar-
tamento de Engenharia Civil e Arquitetura, da Faculdade de Engenharia 
da mesma Universidade, com efeitos a 4 de fevereiro de 2014, ficando 
posicionado no escalão 1, índice 195, da tabela remuneratória aplicável 
aos docentes universitários, considerando -se rescindido o contrato ante-
rior à data de início destas funções. (Não carece de fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas.)

2 de julho de 2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e Pessoal, 
Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.

207934594 

 Despacho (extrato) n.º 8871/2014
Por despacho de 19 de fevereiro de 2014 do Reitor da Universidade da 

Beira Interior, foi autorizada, a manutenção do contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, a partir de 17 de junho de 
2014, da Doutora Ilda Carla Mendes Inácio Rodrigues, como Professora 




