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PARTE D
TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL
Despacho (extrato) n.º 9235/2013
Por despacho de 11 de junho de 2013, do Juiz Desembargador Presidente e com a anuência da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa,
precedido do despacho favorável do Senhor Secretário de Estado da Administração Pública, respetivamente, foi autorizada a mobilidade interna na
modalidade de mobilidade na categoria nos termos dos artigos 59.º e 60.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 18.º
da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, do assistente operacional José Alexandre Ramos Carvalho, para desempenhar funções no Tribunal Central
Administrativo Sul, com efeitos a partir de 17 de junho de 2013.
11 de junho de 2013. — O Juiz Desembargador Presidente, José Gomes Correia.

207094267

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Louvor (extrato) n.º 654/2013
Por deliberação do Plenário Ordinário do Conselho Superior da Magistratura, de 11 de junho de 2013, foi aprovada, por unanimidade, a proposta
de louvor subscrita pelo Exmo. Senhor Prof. Doutor Faria Costa, do seguinte teor:
“O Conselho Superior da Magistratura tem por bem expressar, por unanimidade, ao Sr. Conselheiro Luís António Noronha Nascimento, seu
ainda Presidente, o reconhecimento, a gratidão e a honra institucionais pela forma como sempre pautou a sua conduta na direção deste órgão
constitucional compósito. Linha de atuação em que sempre se misturaram — em doses de variação que iam desde a poalha da fina sugestão até
à afirmação direta e inequívoca — a defesa intransigente dos valores de uma magistratura judicial livre e independente, a imparcialidade perante
as diferentes sensibilidades ideológicas dos membros do Conselho, a bonomia atenta e crítica, a ironia serena e, talvez como pilar fundamental,
a sensibilidade para a decisão justa e responsável.”
2 de julho de 2013. — O Juiz-Secretário, Luís Miguel Vaz da Fonseca Martins.

207090995

PARTE E
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Aviso n.º 9017/2013

Despacho n.º 9236/2013

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto
de trabalho, na carreira/categoria de Técnico Superior na modalidade de relação jurídica de emprego público, a constituir por
contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinável,
aberto pelo Aviso n.º 5536/2013, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 80, de 24.04.2013.

1 — Nos termos do disposto da alínea p) do ponto 1 do artigo 30.º e do
ponto 2 do artigo 59.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Universitário
de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 11/2011, de 30 de
junho, nomeio para Diretor do Departamento de Economia Politica, o
Doutor José Manuel Esteves Henriques.
2 — O presente despacho tem efeitos a partir de 10 de abril de 2013.

1 — Nos termos do disposto nos n.º s 1 e 3 do artigo 30.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, faz-se público que se encontrará afixada
em local visível e público da ESEL e disponível em www.esel.pt, a
partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República,
lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal
comum para preenchimento de 1 posto de trabalho na categoria/carreira
de Técnico Superior na modalidade de relação jurídica de emprego público, a constituir por contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo incerto, aberto pelo Aviso n.º 5536/2013, publicado no DR.
N.º 80, 2.ª série, de 24.04.2013.
2 — Mais se informa que os candidatos excluídos, como estatui o n.º 1
do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação
dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, são notificados, para a
realização da audiência dos interessados, de acordo com o estabelecido
no CPA, utilizando para tal o formulário próprio, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, da Diretora Geral da DGAEP, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio de 2009, disponível no site
da ESEL (www.esel.pt), e remetido por correio, registado e com aviso de
receção, para a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, sita na Avenida do Brasil, n.º 53-B, 1700-063 Lisboa, ou entregues, pessoalmente,
das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 na mesma morada.
4 de julho de 2013. — A Presidente, Maria Filomena Mendes Gaspar.
207094648

3 de abril de 2013. — O Reitor, Luís Antero Reto.
207092606
Despacho n.º 9237/2013
1 — Nos termos do disposto da alínea p) do ponto 1 do artigo 30.º e
do ponto 2 do artigo 59.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 11/2011,
de 30 de junho, nomeio para Diretor de Departamento os seguintes
professores:
Doutora Sara Eloy Cardoso Rodrigues Freire Cruz— Departamento
de Arquitetura e Urbanismo
Doutor José Manuel Pinto Leite Viegas — Departamento de Ciência
Política e Políticas Públicas
Doutor Luís Eduardo de Pinho Ducla Soares — Departamento de
Ciências e Tecnologias da Informação
Doutora Maria João Vaz — Departamento de História
Doutora Nuno Alexandre de Almeida Alves — Departamento de
Métodos de Pesquisa Social
2 — O presente despacho tem efeitos a partir de 28 de junho de
2013.
26 de junho de 2013. — O Reitor, Luís Antero Reto.
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