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Este parecer foi votado na sessão do Conselho Consultivo da
Procuradoria-Geral da República de 15 de setembro de 2016.
Adriano Fraxenet de Chuquere Gonçalves da Cunha — Eduardo
André Folque da Costa Ferreira (relator) — Maria de Fátima da Graça
Carvalho — Fernando Bento — Maria Manuela Flores Ferreira [Votei
parcialmente vencida, no que concerne à problemática da invalidade, nos
termos do meu voto de vencida formulado no parecer principal (Parecer
n.º 12/2016), para o qual se remete] — Paulo Joaquim da Mota Osório
Dá Mesquita — Luís Armando Bilro Verão.
Este parecer foi homologado por despacho de 7 de dezembro de 2016
de sua Excelência o Secretário de Estado da Energia.
Está conforme.
Lisboa, 22 de dezembro de 2016. — O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
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Conselho Superior do Ministério Público
Despacho (extrato) n.º 498/2017
Licenciado Agostinho Pereira Marques, procurador-geral adjunto a
exercer as funções de Auditor Jurídico junto do Ministério da Cultura,
cessa funções por efeitos de aposentação/jubilação.
23 de dezembro de 2016. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
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PARTE E
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
Aviso n.º 359/2017
Provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade
para a frequência do Curso de Licenciatura em Enfermagem
da ESEL dos maiores de 23 anos — Curso de Licenciatura em
Enfermagem 2017/2021.
Nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de
julho, e de acordo com o regulamento das provas especialmente ade-

quadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino
superior dos maiores de 23 anos na Escola Superior de Enfermagem de
Lisboa, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, de 23 de
dezembro de 2016, Aviso n.º 15976/2016, encontra-se aberto o concurso
para as provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade
para a frequência do Curso de Licenciatura em Enfermagem da ESEL
dos maiores de 23 anos — Curso de Licenciatura em Enfermagem, a
ter inicio em 23 de janeiro de 2016.
1 — Candidatura:
1.1 — Podem candidatar-se às provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos
maiores de 23 anos na ESEL, os candidatos que completem 23 anos até

