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Fiduciário: Octávio José Fernandes Saldanha, Endereço: Rua Dr.
Manuel Fernandes Duarte, N.º 7, 3.º, Dto., 2780-068 Oeiras.
Ficam notificados todos os interessados, de que o processo supra
identificado, foi encerrado.
A decisão de encerramento do processo foi determinada por: insuficiência da massa insolvente, sem prejuízo dos efeitos que decorrem
da admissão do pedido de exoneração do pedido restante. (artigo 230.º
n.º 1 alínea d) e 232.º do CIRE).
Efeitos do encerramento: artigo 233.º n.º 1 alínea B) e 242.º do
CIRE.
12-08-2011. — O Juiz de Direito, Dr. Carlos Camacho. — O Oficial
de Justiça, Pedro Miguel Rodrigues Cardoso.
305025867

MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público
Deliberação (extrato) n.º 1362/2012
Deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 20 de
setembro de 2012:
Licenciado José Augusto Hilário Rodrigues — Procurador da República na Comarca da Grande Lisboa Noroeste — Amadora — Genérico,
auxiliar, é transferido, por permuta, para o Círculo Judicial de Loures,
auxiliar;
Licenciado Jaime Manuel Nunes Olivença — Procurador da República no Círculo Judicial de Loures, auxiliar, é transferido, por permuta,

para a comarca da Grande Lisboa Noroeste — Amadora — Genérico,
auxiliar.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
24 de setembro de 2012. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos José de Sousa Mendes.
206413712
Deliberação (extrato) n.º 1363/2012
Deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 20 de
setembro de 2012:
Licenciada Maria Margarida Cabral Bandeira de Lima — Procuradora
da República na comarca da Grande Lisboa Noroeste — Sintra — área
de família e menores — colocada na situação de licença sem vencimento
por um ano, com efeitos a partir de 20 de setembro de 2012.
24 de setembro de 2012. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos José de Sousa Mendes.
206413729
Deliberação (extrato) n.º 1364/2012
Deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 20 de
setembro de 2012:
Licenciado
Tito
Alexandre
Hungria
dos
Santos
Nascimento — Procurador-Adjunto na comarca de Melgaço, auxiliar,
é transferido, por permuta, para a comarca de Valpaços, auxiliar;
Licenciada Elsa Cristina Moreira da Silva — Procuradora-Adjunta
na comarca de Valpaços, auxiliar, é transferida, por permuta, para a
comarca de Melgaço.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
24 de setembro de 2012. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos José de Sousa Mendes.
206414052

PARTE E
UNIVERSIDADE ABERTA
Despacho (extrato) n.º 12964/2012
Por despacho de 4 de setembro de 2012 do Reitor da Universidade
Aberta, foi renovada a contratação do Mestre António Eduardo Pais
Falcão Barbosa Martins, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas, a termo resolutivo certo, a tempo parcial (8 horas semanais),
como assistente convidado, auferindo a remuneração ilíquida mensal
correspondente a 50 % do escalão 1, índice 140, para o exercício de funções docentes no Departamento de Ciências Sociais e de Gestão (DCSG),
com início em 01 de setembro de 2012 e fim a 31 de agosto de 2013, nos
termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 205/2009 de
31 de agosto, Estatuto da Carreira de Docente Universitária (ECDU),
que o republica em anexo. (Isento de fiscalização prévia do T.C.)
24 de setembro de 2012. — A Chefe de Equipa da Área Operativa
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de
Almeida Costa.
206411363

ao Estudante da Universidade Aberta, exceto em matéria confidencial
ou reservada, bem como a restituição de documentos aos interessados.
A delegação a que se refere o presente despacho é concedida sem
prejuízo das competências próprias e ou delegadas do administrador e
dos diretores das unidades orgânicas e organizacionais da Universidade
Aberta e sob reserva dos poderes de avocação, superintendência e revogação do delegante nos termos gerais de direito.
A presente delegação de competências produz efeitos a partir da data
do despacho reitoral, e nessa data é revogado o Despacho (extrato)
n.º 7609/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de
30 de dezembro de 2011.
26 de setembro de 2012. — A Chefe de Equipa da Área Operativa
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de
Almeida Costa.
206415016

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Despacho (extrato) n.º 12965/2012

Declaração de retificação n.º 1261/2012

Por despacho de 3 de setembro de 2012 do Reitor da Universidade
Aberta e ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
e do disposto no n.º 2 do artigo 37.º dos Estatutos da Universidade
Aberta, homologados pelo despacho normativo n.º 65-B/2008, de 12
de dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de
22 de dezembro de 2008, são delegadas na coordenadora dos Serviços
de Apoio ao Estudante da Universidade Aberta, mestre Isabel Maria
Martinho Lopes Saraiva de Matos Pires, as competências e os poderes
necessários para autorizar e subscrever a emissão de cartas de curso, de
certidões e declarações de documentos arquivados nos Serviços de Apoio

Considerando que, por lapso, o aviso de abertura do procedimento
concursal comum para ocupação de um posto de trabalho da carreira e
categoria de assistente técnico, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal da
Universidade de Coimbra, caracterizado pelo desempenho de funções
de natureza executiva na área de apoio aos laboratórios da Faculdade
de Farmácia, com a referência DRH048-12-467, foi publicado em duplicado, determino a anulação do aviso n.º 12807/2012, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 186, de 25 de setembro de 2012.
26 de setembro de 2012. — A Diretora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
206414758

