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 1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio n.º 52/2014

Processo: 89 -AL/1992 — Prestação de Contas (Liquidatário)

N/ Referência: 4390932

Falido: Silvestre Moreira dos Santos & Filhos
A Dr(a). Paula Cristina B. Gonçalves, Juiz de Direito deste Tribunal, faz saber que são os credores e a falida Silvestre Moreira dos Santos & 

Filhos, NIF 500249717, Endereço: Lugar de S. Domingos, Carvalhosa, 4590 -000 Paços de Ferreira, 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 
(Artigo 223.º, n.º 1 do CPEREF).

06 -02 -2014. — A Juíza de Direito, Dr.ª Paula Cristina B. Gonçalves. — O Oficial de Justiça, Adelaide Mendes.
307611524 

PARTE E

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Reitoria

Despacho n.º 2990/2014
Nos termos do n.º 1 do Artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 

21.06, nomeio, para deliberar sobre o pedido de reconhecimento de 
habilitações ao nível de licenciatura apresentado nesta Universidade por 
Damiana do Monte Meneghetti os seguintes elementos:

Doutora Maria Leonor Sampaio da Silva, Professora Auxiliar da 
Universidade dos Açores, que presidirá;

Doutora Ana Cristina Correia Gil, Professora Auxiliar da Universi-
dade dos Açores;

Doutora Ana Isabel Damião de Serpa Arruda Moniz, Professora Au-
xiliar da Universidade dos Açores.

14 de fevereiro de 2014. — A Vice -Reitora, Rosa Maria Baptista 
Goulart.

207622719 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso (extrato) n.º 2875/2014
Nos termos do artigo 8.º dos Estatutos da Escola Superior de Saúde da 

Universidade do Algarve, homologados pelo Vice -reitor em 12/05/2009 e 
publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 101, de 26/05/2009, foi 
eleita Diretora da Escola Superior de Saúde em 03/02/2014, a Professora 
Adjunta Doutora Maria Palma Mateus, com efeitos a 14/02/2014, por 
um mandato de três anos.

14 de fevereiro de 2014. — A Diretora de Serviços de Recursos 
Humanos, Sílvia Cabrita.

207624363 

 Contrato (extrato) n.º 115/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 3 de fe-

vereiro de 2014 foi autorizado o contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo com a Doctora Inês Gago Rodri-
gues, na categoria de professora adjunta convidada, em regime de 
tempo integral sem exclusividade, para a Escola Superior de Saúde 
da Universidade do Algarve, no período de 3 de fevereiro de 2014 a 
2 de fevereiro de 2015, auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 1, índice 185 da tabela remuneratória dos docentes do ensino 
superior politécnico.

3 de fevereiro de 2014. — A Diretora de Serviços de Recursos Hu-
manos, Sílvia Cabrita.

207624322 

 Contrato (extrato) n.º 116/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 9 de setembro 

de 2013 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com a Licenciada Maria Luísa de Jesus Mendes 
Neto Brito da Luz, na categoria de assistente convidado, em regime de 
acumulação a 30 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e 
Medicina da Universidade do Algarve, no período de 16 de setembro de 
2013 a 15 de setembro de 2014, auferindo o vencimento correspondente 
ao escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino 
superior universitário.

14 de fevereiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos 
Humanos, Sílvia Cabrita.

207625213 

 Deliberação n.º 453/2014

Delegação de competências na Diretora da Faculdade
de Ciências Humanas e Sociais

Considerando a mudança de titular do cargo de Diretor da Faculdade 
de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, e nos 
termos do disposto no n.º 1 e n.º 3, do artigo 95.º, do Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino Superior, constante da Lei n.º 62/2007, de 10 
de setembro, no n.º 1 e n.º 2, do artigo 35.º dos Estatutos da Universi-
dade do Algarve, e nos artigos 35.º a 41.º do Código de Procedimento 
Administrativo, o Conselho de Gestão da Universidade do Algarve, em 
reunião realizada em 11 de dezembro, deliberou delegar na Diretora da 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, 
Professora Doutora Mirian Estela Nogueira Tavares, as competências e 
os poderes necessários para a prática dos seguintes atos:

1 — Autorizar a participação em congressos, seminários, reuniões, 
colóquios, jornadas e outras atividades no País, de pessoal docente e não 
docente, e as respetivas deslocações, com possibilidade de utilização de 
veículo próprio, via aérea, ou de outro meio de transporte, desde que 
tenham cobertura orçamental, através de dotação atribuída à Unidade 
Orgânica ou não envolvam encargos para a Instituição;

2 — Autorizar as deslocações em serviço, de pessoal docente e não 
docente, desde que tenham cobertura orçamental;

3 — Autorizar a realização de chamadas telefónicas internacionais e 
para redes móveis, na respetiva Unidade Orgânica;

4 — Conceder equiparações a bolseiro, nos termos da regulamentação 
aplicável da Universidade do Algarve;

5 — Autorizar o pagamento de despesas e reembolsos de caráter 
urgente, através do fundo de maneio atribuído à Unidade Orgânica;

6 — Autorizar a realização de trabalho normal noturno e trabalho 
extraordinário, ao pessoal não docente afeto à Unidade Orgânica, até 
aos limites legalmente previstos.

A Diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universi-
dade do Algarve pode subdelegar, de forma expressa, na Subdiretora, as 
competências ora delegadas no âmbito da presente deliberação.




