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PARTE D
TRIBUNAL DE CONTAS
Direção-Geral
Aviso (extrato) n.º 967/2017
Em conformidade com o estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que 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 novembro, e artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, foi integrada por consolidação da mobilidade, em regime de
nomeação, no mapa de pessoal desta Direção-Geral, com efeitos a 01
de janeiro de 2017, Lisdália Maria Bairras Amaral Portas, inspetora,
posicionada entre a 14.ª e 15.ª posição remuneratória e entre o nível
remuneratório 62 e 65.
2 de janeiro de 2017. — A Subdiretora-Geral, Márcia Vala.
310167925

desligado do serviço para efeitos de aposentação/jubilação, com efeitos
a 01 de janeiro de 2017, com o escalão 1, índice 260.
6 de janeiro de 2017. — O Diretor-Geral, José F. F. Tavares.
310169294
Aviso (extrato) n.º 970/2017
Em conformidade com o estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que 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 novembro, e artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
foi integrada por consolidação da mobilidade, em regime de nomeação,
no mapa de pessoal desta Direção-Geral, com efeitos a 01 de janeiro de
2017, Fátima Maria Nobre Jorge, inspetora, posicionada entre a 12.ª e
13.ª posição remuneratória e entre o nível remuneratório 56 e 59.
6 de janeiro de 2017. — A Subdiretora-Geral, Márcia Vala.
310169172

MINISTÉRIO PÚBLICO
Aviso (extrato) n.º 968/2017
Em conformidade com o estipulado na alínea d) do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que o assistente técnico
António José Mendes Rainho Pombo cessou funções por motivo de
falecimento, em 25 de dezembro de 2016.
06 de janeiro de 2017. — A Subdiretora-Geral, Márcia Vala.
310169431

Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público
Deliberação (extrato) n.º 57/2017

Aviso (extrato) n.º 969/2017

Por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 11 de
janeiro de 2017, foi renovada a comissão de serviço por mais 3 anos, que
o Procurador-Geral Adjunto, Licenciado Euclides José Dâmaso Simões
vem exercendo como Procurador-Geral Distrital de Coimbra.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que o Senhor Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas, António José Avérous Mira Crespo foi

12 de janeiro de 2017. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
310182294

PARTE E
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despacho n.º 974/2017

Despacho n.º 973/2017

Por despacho da Reitora da Universidade de Évora de 12/01/2017, foi
autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com o doutor Francisco Lúcio Reis Borges Brito
dos Santos, na categoria de professor catedrático do mapa de pessoal
desta instituição, na sequência de concurso documental internacional
para a área disciplinar de Engenharia dos Biossistemas (Engenharia
Rural), da Escola de Ciências e Tecnologia com direito à remuneração
correspondente ao escalão 1, índice 285, do Estatuto remuneratório do
pessoal docente universitário.

Por despacho da Reitora da Universidade de Évora de 10/01/2017
e na sequência da deliberação do Conselho de Gestão de 29/11/2016,
lic. Ana Maria Pinto Quintas Paixão Godinho, nomeada Chefe de Gabinete da Administradora da Universidade de Évora, em comissão de
serviço nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo
equiparada para efeitos remuneratórios a cargo de direção intermédia
de 2.º grau, nos termos do artigo 29.º dos Estatutos da Universidade de
Évora, publicados pelo Despacho Normativo n.º 10/2014 (2.ª série), de
5 de agosto, com efeitos a 02/12/2016.
16/01/2017. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade Louro.
310183314

16/01/2017. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade Louro.
310183274

