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ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 440/2014
Por meu despacho de 12 de agosto de 2013, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente:
Carlos Jorge Teixeira do Amaral Gonçalves, assistente convidado, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo e acumulação de funções a tempo parcial (30 %), de 01 de setembro
de 2013 a 31 de agosto de 2014.
Elsa Maria Mota de Oliveira Mourão, assistente convidada, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo e
acumulação de funções a tempo parcial (30 %), de 16 de setembro de
2013 a 15 de setembro de 2014.
Helga Pedro Caeiro da Silva de Faria, professor adjunto convidado,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial (30 %), de 01 de setembro de 2013 a 31
de agosto de 2014.
Mara Sofia Inácio Pereira Guerreiro, professor coordenador convidado, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo a tempo parcial (30 %), de 01 de setembro de 2013 a
31 de agosto de 2014.
Rita Cristina da Cruz dos Reis Carvalho, assistente convidado, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo e acumulação de funções a tempo parcial (30 %), de 01 de setembro
de 2013 a 31 de agosto de 2014.
Sandra Cristina da Silva Neves, assistente convidado, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo e
acumulação de funções a tempo parcial (30 %), de 16 de setembro de
2013 a 15 de setembro de 2014.
Susana Alexandra Sorribas dos Santos, assistente convidado, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo e acumulação de funções a tempo parcial (30 %), de 01 de setembro de 2013 a 31 de agosto de 2014. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas).
17 de dezembro de 2013. — A Presidente, Maria Filomena Mendes
Gaspar.
207500116

Advogados (aprovado pelo Decreto Lei n.º 84/84 de 16 de março, com
a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 80/2001 de 20 de julho).
Nos termos do artigo 143.º do mesmo Estatuto da Ordem dos Advogados, o cumprimento da presente pena teve o seu início no dia seguinte
ao da notificação aos arguidos, a 12 de janeiro de 2013.
19 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Deontologia
de Lisboa da Ordem dos Advogados, Rui Santos.
207500757
Edital n.º 25/2014
Rui Santos, Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa Faz
Saber, que, com efeitos a partir de 07/12/2013, foi determinado o levantamento da suspensão da inscrição do Sr. Dr. Luís Filipe Estrela
Portadora da cédula n.º 17958L, em virtude do cumprimento da pena
aplicada no processo disciplinar n.º 1060/2012-L/D.
20 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Deontologia
de Lisboa da Ordem dos Advogados, Rui Santos.
207499105

OET — ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS
Declaração de retificação n.º 18/2014
Por ter sido publicado com inexatidão o regulamento n.º 472/2013
no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de 19 de dezembro de 2013,
retifica-se que onde se lê «A OET — Ordem dos Engenheiros Técnicos
[…], em sessão de 02 de novembro» deve ler-se «A OET — Ordem dos
Engenheiros Técnicos […], em sessão de 7 de dezembro de 2013» e, na
alínea f) dos considerandos, onde se lê «nos termos da Lei n.º 9/2008,
de 4 de março» deve ler-se «nos termos da Lei n.º 9/2009, de 4 de
março».
30 de dezembro de 2013. — O Bastonário, Augusto Ferreira Guedes.
207503932

UNIVERSIDADE ABERTA
ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Despacho n.º 441/2014
Por despacho de 16 de dezembro de 2013 do Reitor do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa:
Luís Carlos Costa Pinheiro de Carvalho — autorizado o contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado pelo período
experimental de cinco anos, na categoria de professor auxiliar com
efeitos a partir de 21 de novembro de 2013 por ter concluído as provas
de doutoramento, sendo remunerado pelo vencimento correspondente
ao Escalão 1; Índice 195, da tabela constante no anexo I do Decreto-Lei n.º 408/89 de 18.11 e legislação complementar. (Não carecem de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de dezembro de 2013. — A Administradora do ISCTE-IUL, Teresa
Laureano.
207498539

ORDEM DOS ADVOGADOS
Edital n.º 24/2014
Rui Santos, Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa da
Ordem dos Advogados.
Faz saber que por acórdão proferido em Audiência Pública do Conselho de Deontologia de Lisboa da Ordem dos Advogados de sete de novembro de 2006, confirmada por acórdão do Conselho Superior de 16 de
novembro de 2007, no processo disciplinar n.º 330/1999-L/D — 1.ª Secção, com trânsito em julgado, foram condenados, a Sra. Dra. Maria
Alice Moreira Carolino Ferreira, que usa profissionalmente o nome de
Alice Ferreira, Advogada, titular da C. P. n.º 3930L e o Sr. Dr. António
Afonso Ferreira, que usa profissionalmente o nome de António Ferreira,
titular da C. P. n.º 3797L, com última morada conhecida na Avenida
António José Gomes, 64 B, 1.º D, Cova da Piedade, Almada, cada um
dos arguidos, na pena única de Dez Anos de Suspensão para o exercício
da advocacia, por violação dos deveres consignados nos artigos 76.º,
n.º 1, 2 e 3, artigo 83.º, n.º 1, alíneas g) e h) do Estatuto da Ordem dos

Despacho (extrato) n.º 442/2014
Por despacho reitoral de 11 de dezembro de 2013 e tendo o Mestre
Carlos António Pinheiro Francisco e Silva, requerido provas de obtenção
do grau de Doutor, no Ramo de Gestão, Especialidade Estratégia, nos
termos do artigo 12.º do Regulamento de Doutoramento da Universidade
Aberta, de 15 de fevereiro de 1994, conjugado com o artigo 26.º do
Decreto-Lei n.º 216/92, de 13 de outubro, nomeio os seguintes elementos
para fazerem parte do júri:
Presidente: Doutor Mário Carlos Fernandes Avelar, Professor Catedrático da Universidade Aberta, por delegação de competências;
Vogais:
Doutor José Augusto de Jesus Felício, Professor Auxiliar no Departamento de Gestão do Instituto Superior de Economia e Gestão da
Universidade de Lisboa;
Doutor António Carlos Bárbara Grilo, Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia Mecânica Industrial da faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;
Doutora Maria do Rosário Alves de Almeida, Professora Auxiliar da
Universidade Aberta (coorientadora);
Doutor José António Ferreira Porfírio, Professor Auxiliar da Universidade Aberta (orientador);
Doutor Marc-Marie Luc Jacquinet, Professor Auxiliar da Universidade Aberta;
Doutor Tiago Carrilho Ribeiro Mendes, Professor Auxiliar da Universidade Aberta.
17 de dezembro de 2013. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva
Dias.
207502222
Despacho (extrato) n.º 443/2014
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, do disposto no n.º 1, alínea x)
e 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 e do

