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PARTE D
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Deliberação (extrato) n.º 903/2013
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura
de 12 de abril de 2013 e por despacho favorável de S. Ex.ª o Secretário
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, de 27 de março
de 2013:
Foi concedida ao juiz desembargador do Tribunal da Relação de
Lisboa, Dr. Paulo Jorge Rijo Ferreira, licença sem vencimento, para o
exercício de funções em organismo internacional (EULEX Kosovo),
ao abrigo do disposto no artigo 89.º, n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de março, com início a 15 de abril de 2013 e até 14 de
junho de 2013, com possibilidade de renovação até ao prazo de um ano,
sem perda de antiguidade e guardando vaga no lugar de origem.
8 de abril de 2013. — O Juiz-Secretário, Luís Miguel Vaz Fonseca
Martins.
206881707

Despacho (extrato) n.º 5023/2013
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura,
de 12 de março de 2013, foi autorizada a renovação da nomeação, para
o exercício de funções no Supremo Tribunal de Justiça, do Ex.mo Juiz
Conselheiro Jubilado Dr. Mário Silva Tavares Mendes.
4 de abril de 2013. — O Juiz-Secretário, Luís Miguel Vaz da Fonseca
Martins.
206877609

MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Despacho (extrato) n.º 5024/2013

Por despacho do Exmo. Juiz-Secretário, de 27 de março de 2013, foi
nomeada para exercer funções, em comissão de serviço, no Conselho
Superior da Magistratura, a escrivã auxiliar, Juliana Elisabeth Pinto Sá,
com efeitos a 01 de abril de 2013.

Por meu despacho de 26 de março de 2013 e obtida a necessária
autorização, os escrivães-adjuntos Cristina Isabel Batalha Gonçalves e
José Luís Pinto Oliveira são nomeados, em comissão de serviço, para
exercerem funções no Departamento Central de Investigação e Ação
Penal (DCIAP) da Procuradoria-Geral da República, com efeitos a partir
de 1 de fevereiro de 2013.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

2 de abril de 2013. — O Juiz-Secretário, Luís Miguel Vaz da Fonseca
Martins.
206874328

3 de abril de 2013. — O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos Adérito Teixeira, Procurador da República.
206878549

Despacho (extrato) n.º 5022/2013

PARTE E
ORDEM DOS ADVOGADOS
Conselho de Deontologia de Coimbra
Edital n.º 357/2013
Jacob Simões, Advogado e Presidente do Conselho de Deontologia
de Coimbra da Ordem dos Advogados, em cumprimento do disposto
nos artigos 137.º e 169.º do E.O.A. torna público que, por acórdão deste
Conselho de Deontologia de 25 de janeiro de 2013, referente aos autos
de Processo Disciplinar n.º 197/2012-C/D, com trânsito em julgado, foi
aplicada ao Senhor Dr. José Carlos Simão Pinto Ângelo, com o nome
abreviado de Dr. Pinto Ângelo, Advogado, com domicílio profissional
no Edifício Ferpil, 3.º Piso — Estrada Nacional 1, na Mealhada, portador da cédula profissional 3572-C, a pena disciplinar de três anos de
suspensão do exercício da profissão, por violação dos deveres consignados nos artigos 83/1/2, 85/2 a) e 103/1, todos do Estatuto da Ordem
dos Advogados e ainda por violação do disposto no artigo 1.º n.º 1 e
n.º 5 a) da Lei n.º 49/2004, de 24 de agosto.
A presente pena disciplinar iniciará a produção dos seus efeitos legais,
após o levantamento da suspensão da inscrição, situação em que se
encontra desde 15 de março de 2010.
Para constar se passou o presente edital, que vai ser afixado e publicado de harmonia com as disposições legais aplicáveis.
4 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Deontologia,
Jacob Simões.
206876961

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Contrato (extrato) n.º 223/2013
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade dos Açores
de 20 de setembro de 2012:
É autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo de Igor Tavares Melo Espínola França como assistente
convidado, por 6 meses, a tempo parcial com 50 % do vencimento, com
efeitos desde 1 de setembro de 2012 a 28 de fevereiro de 2013.
Isento de fiscalização prévia da secção regional dos açores do tribunal
de contas.
4 de abril de 2013. — O Administrador, Francisco José Massa Flor
Franco.
206874166

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.º 5025/2013
Nos termos do disposto no artigo 147.º, conjugado com o artigo 140.º
e seguintes, do Código do Procedimento Administrativo, e no uso da
competência prevista na alínea a), do n.º 1, do artigo 50.º, do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, determino a alteração da presidência
do júri do concurso para o preenchimento de um posto de trabalho da

