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PARTE D

 SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Despacho n.º 10925/2014
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 1.º, n.º 5, alínea a), 

e 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, é renovada, com efeitos a 
partir de 31 de julho de 2014 e pelo período de três anos, a comissão 
de serviço da licenciada Maria Leonor Mira Trigueiros Sampaio, como 
Chefe de Divisão de Documentação e Informação Jurídica do Supremo 
Tribunal Administrativo.

30 de maio de 2014. — O Presidente do Supremo Tribunal Adminis-
trativo, António Francisco de Almeida Calhau.

208041537 

 TRIBUNAL DE CONTAS

Direção-Geral

Aviso (extrato) n.º 9656/2014
Em conformidade com o estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que na sequência da 
integração por consolidação definitiva da mobilidade interna no mapa 
de pessoal desta Direção -Geral, nos termos das disposições conjugadas 
dos artigos 45.º, n.º 6, e 46.º do Decreto -Lei n.º 440/99, de 2 de novem-
bro, e do artigo 99.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi celebrado 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, 
com o seguinte trabalhador: 

Nome Carreira e Categoria Posição Remuneratória Nível Remuneratório Data de início

Pedro Miguel Ricardo Dias  . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente técnico. . . . . . . . . . . 2.ª 7 2014 -08 -01

 13 de agosto de 2014. — A Subdiretora -Geral, Márcia Vala.
208040824 

PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 9657/2014
Em cumprimento do disposto da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, após homolo-
gação da lista unitária de ordenação final dos candidatos, no âmbito 
do procedimento concursal comum, aberto pelo aviso n.º 214/2014, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro, foi 
celebrado o contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeter-
minado, com Lara Andreia Salgado Pereira, para a categoria de técnico 
superior, da carreira de técnico superior, remuneração € 1.201,48, que 
corresponde à 2.ª posição, nível 15 da tabela única, com efeitos a 18 
de agosto de 2014.

Para os efeitos do disposto no artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 
dos números 2 e 3 do artigo 20.º e artigo 21,º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, procede -se à nomeação do júri do período experimental, 
que terá a seguinte composição:

Presidente: Virgínia Cláudia Teixeira Moreira, Administradora; Vogais 
efetivos: Maria João Maia Gavina Pereira e Francisco Manuel de Aguiar 
Azevedo Vieira, Técnicos Superiores; Vogais suplentes: Carla Guedes 
de Oliveira, Técnica superior, Sérgio Filipe Pinto Malta, Especialista 
de Informática.

19 de agosto de 2014. — A Vice -Presidente, Célia Samarina Vilaça 
de Brito Santos.

208040905 

 ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DA CRUZ VERMELHA 
PORTUGUESA

Regulamento n.º 383/2014
Dando cumprimento ao disposto no Decreto -Lei n.º 36/2014, de 

10 de março, o Conselho de Direção da Escola Superior de Saúde da 

Cruz Vermelha Portuguesa faz publicar o Regulamento do Estudante 
Internacional.

19 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho de Direção da 
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, Luís Aires 
Botelho Moniz de Sousa.

Regulamento do Estudante Internacional 
da Escola Superior de Saúde 
da Cruz Vermelha Portuguesa

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma visa regular na Escola Superior de Saúde da Cruz 
Vermelha Portuguesa (de ora em diante designada por ESSCVP) a apli-
cação do estatuto do estudante internacional, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 36/2014, de 10 de março, definindo em particular:

a) As condições concretas de ingresso em cada um dos seus ciclos 
de estudos de licenciatura e a forma de proceder à avaliação da sua 
satisfação;

b) Os termos em que deve ser apresentada a candidatura à matrícula 
e inscrição através do concurso especial de acesso e ingresso para es-
tudantes internacionais.

Artigo 2.º
Estudante internacional

1 — Estudante internacional é o estudante que não tem a nacionali-
dade portuguesa.

2 — Não são abrangidos pelo disposto no número anterior:
a) Os nacionais de um Estado membro da União Europeia;
b) Os que, não sendo nacionais de um Estado membro da União 

Europeia, residam legalmente em Portugal há mais de dois anos, de 
forma ininterrupta, em 31 de agosto do ano em que pretendem in-
gressar no ensino superior, bem como os filhos que com eles residam 
legalmente;


