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PARTE D
MINISTÉRIO PÚBLICO

licenciada Leonor do Rosário Mesquita Furtado. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Procuradoria-Geral da República

24 de outubro de 2014. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
208188959

Conselho Superior do Ministério Público
Deliberação (extrato) n.º 2002/2014
Por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de
21 de outubro de 2014, é nomeada em comissão de serviço, para
exercer o cargo de auditora jurídica junto do Ministério do Ambiente,
Ordenamento do Território e Energia, a Procuradora-Geral Adjunta,

Despacho (extrato) n.º 13269/2014
Licenciado Manuel Frederico Lourenço Pacheco Ferreira, procurador
da República a exercer funções na comarca de Lisboa Oeste — Sintra,
área penal, cessa funções por efeitos de aposentação/jubilação.
24 de outubro de 2014. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
208189014

PARTE E
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Aviso (extrato) n.º 12206/2014

Reitoria

Em cumprimento da alínea d) do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20-06, torna-se público que a Assistente Técnica, Isabel Correia Lopes
Aibeo, cessou funções por aposentação, a partir de 1 de junho de 2014.

Despacho n.º 13270/2014
Criação do Serviço de Biblioteca e Arquivo
da Universidade dos Açores
Ao abrigo do disposto no artigo 104.º n.º 2 dos Estatutos da Universidade dos Açores, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 65-A/2008,
de 10 de dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 246,
de 22 de dezembro, na redação dada pelo Anexo ao Despacho Normativo n.º 12/2014, de 25 de agosto, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 168, de 2 de setembro, e do disposto no artigo 5.º do Anexo
ao Despacho Normativo n.º 12/2014:
1 — É criado o Serviço de Biblioteca e Arquivo da Universidade
dos Açores;
2 — A direção da Biblioteca e Arquivo da Universidade dos Açores é
da responsabilidade de um docente nomeado para o efeito pelo Reitor;
3 — O cargo de diretor a que se refere o número anterior é exercido no
âmbito das funções dos docentes previstas, nomeadamente, nas alíneas c)
e d) do artigo 4.º do ECDU e nas alíneas c) e d) do artigo 2.º- A do ECPDESP, não determinando qualquer acréscimo remuneratório;
4 — O diretor da Biblioteca e Arquivo da Universidade dos Açores é coadjuvado por um coordenador da área de Documentação, a que corresponde
o cargo de direção intermédia de 3.º grau nos termos previstos na alínea c)
do n.º 3 do artigo 105.º dos Estatutos da Universidade dos Açores;
5 — Cessam o seu funcionamento, conforme o artigo 5.º do Anexo ao
Despacho n.º 12/2014, de 25 de agosto, os Serviços de Documentação;
6 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
23 de outubro de 2014. — O Reitor, João Luís Roque Baptista Gaspar.
208186252

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Aviso (extrato) n.º 12205/2014
Em cumprimento da alínea d) do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20-06, torna-se público que o Técnico Superior, Licenciado João Prata
da Cruz, cessou funções por aposentação, a partir de 1 de maio de 2014.
23 de outubro de 2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e Pessoal,
Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.
208186196

23 de outubro de 2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e
Pessoal, Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.
208186211
Aviso (extrato) n.º 12207/2014
Em cumprimento da alínea d) do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20-06, torna-se público que a Assistente Técnica, Maria Manuela Ferreira, cessou funções por aposentação, a partir de 1 de junho de 2014.
23 de outubro de 2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e
Pessoal, Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.
208186058
Despacho n.º 13271/2014
Nos termos do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006,
de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 115/2013,
de 7 de agosto, sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas foi aprovada, por Despacho Reitoral, a alteração
ao 2.º ciclo em Ciências do Desporto, da Universidade da Beira Interior.
Este ciclo de estudos foi objeto de adequação e de registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/B-AD-325/2007. Foi acreditado
preliminarmente pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior e registado na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/
A-Ef 3396/2011. A presente alteração surge na sequência da avaliação
do ciclo de estudos pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior e decisão de acreditação, publicada em 6 de maio de 2013 e
está abrangida pelo n.º 2 da Deliberação n.º 2392/2013 (2.ª série), de
26 de dezembro.
1.º
Alteração
Considerando a alteração necessária ao adequado funcionamento do
ciclo de estudos, a estrutura curricular e o plano de estudos são os que
constam do anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Esta alteração foi registada pela Direção-Geral do Ensino Superior
em 29 de setembro de 2014 com o n.º R/A-Ef 3396/2011/AL01 e entra
em vigor no ano letivo de 2014/2015.
23 de outubro de 2014. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.

