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PARTE D
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Deliberação (extrato) n.º 1477/2014
Por deliberação do Plenário Ordinário do Conselho Superior da Magistratura, de 08 de julho de 2014, foram graduados no 3.º concurso curricular de acesso aos Tribunais da Relação, nos termos da Lei n.º 21/85,
de 30 de julho, com a redação da Lei n.º 26/2008, de 27 de junho e
aberto pelo aviso n.º 14602/2013, publicado no DR, 2.ª série, n.º 230,
de 27 de novembro de 2013, pela ordem que se segue, os seguintes
Juízes de Direito:
1.º — Maria Luísa Senra Arantes;
2.º — José António Penetra Lúcio;
3.º — António José da Ascensão Ramos;
4.º — Maria de Jesus Pereira;
5.º — Ana Luísa Teixeira Neves Bacelar Cruz;
6.º — Judite Lima de Oliveira Pires;
7.º — Maria Amália Pereira dos Santos;
8.º — Alda Maria Correia de Castro Tomé Casimiro;
9.º — Ana Paula Vasques de Carvalho;
10.º — Teresa Maria dos Santos;
11.º — Maria Dolores da Silva e Sousa;
12.º — Cristina Maria Teixeira Pêgo Branco;
13.º — Maria do Carmo dos Santos Amaral Gonçalves Ferreira;
14.º — António Manuel Antunes Figueiredo de Almeida;
15.º — Maria Filomena Valido Viegas de Paula Soares.
16 de julho de 2014. — O Juiz-Secretário, Joel Timóteo Ramos
Pereira.
207970493

Deliberação (extrato) n.º 1478/2014
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura, de
27 de maio de 2014 e por despacho favorável do Secretário de Estado
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de 16 de julho de 2014, foi
prorrogada ao Exmo. Juiz de Direito Dr. Carlos Jorge Martins Ribeiro, a
licença sem vencimento para o exercício de funções com caráter precário
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
efeitos reportados a 15 de junho de 2014 e termo a 15 de dezembro de
2014, sem possibilidade de nova prorrogação, qualquer que seja o período,
mantendo a antiguidade e guardando vaga no lugar de origem.
17 de julho de 2014. — O Juiz-Secretário, Joel Timóteo Ramos Pereira.
207973896
Despacho (extrato) n.º 9604/2014
Por despacho do Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, de 26 de junho de 2014, ratificado por deliberação do Plenário
Ordinário do Conselho Superior da Magistratura, de 08 de julho de
2014, e por despacho favorável do Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação de 16 de julho de 2014, foi concedida ao
Exmo. Juiz Desembargador Dr. Alexandre Ferreira Baptista Coelho,
licença sem vencimento para o exercício de funções com caráter precário
em organismo internacional, ao abrigo do disposto no artigo 89.º n.º 1
alínea a) do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, por seis meses,
com efeitos a partir de 1 de julho de 2014.
17 de julho de 2014. — O Juiz-Secretário, Joel Timóteo Ramos Pereira.
207973806

PARTE E
UNIVERSIDADE ABERTA
Aviso (extrato) n.º 8531/2014
Recrutamento de trabalhadores (m/f), para o exercício de funções
em regime de mobilidade interna na Universidade Aberta
Torna-se público que, por despacho do Reitor da Universidade
Aberta de 23 de abril de 2014, se encontra aberto, pelo prazo de dez
dias úteis contados a partir da data de publicação do presente Aviso
no Diário da República, procedimento de mobilidade interna para
a ocupação, na modalidade de relação jurídica de emprego público
titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, de 1 (um) posto de trabalho, integrado na carreira e
categoria de assistente operacional, para o exercício das funções de
motorista nos Serviços de Apoio Técnico/Núcleo de Distribuição, da
Universidade Aberta.
1 — Caracterização do posto de trabalho — Em conformidade com o
estabelecido no Mapa de Pessoal aprovado para 2014, as funções a exercer são as enquadráveis no conteúdo funcional do assistente operacional,
tal como descrito no anexo à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, compreendendo as funções inerentes à atividade de motorista, nomeadamente
conduzir viaturas, assegurar o transporte de pessoas e bens, assegurar a
manutenção e segurança das viaturas sob a sua responsabilidade, entre
outras que superiormente sejam determinadas.
2 — Local de trabalho — Universidade Aberta, Palácio Ceia, Rua da
Escola Politécnica, 147, 1269-001 Lisboa.
3 — Remuneração — A atual auferida na categoria de origem
4 — Requisitos de candidatura — Ser trabalhador com relação jurídica
de emprego público constituída por tempo indeterminado, estar integrado
na carreira e categoria de assistente operacional, ter carta de condução
e possua experiência na condução de viaturas, conhecimentos de aten-

dimento ao público (presencial e telefónico); domínio, oral e escrito, da
língua portuguesa; capacidade de adaptar comportamentos facilitadores
no relacionamento com diferentes interlocutores.
5 — Formalizações das candidaturas — Os interessados devem formalizar a candidatura, no prazo de 10 dias úteis contados da data da
publicação do presente Aviso, mediante requerimento dirigido ao Reitor
da Universidade Aberta, Palácio Ceia, Rua da Escola Politécnica, 147,
1269-001 Lisboa, na qual conste a menção expressa do vínculo que
possui, a posição e nível remuneratório e o serviço onde exerce funções,
devendo ser acompanhado de curriculum vitae, datado e assinado,
fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias
e profissionais, bem como de fotocópia do bilhete de identidade ou
cartão do cidadão.
6 — Seleção — Análise curricular e entrevista.
15 de julho de 2014. — A Chefe de Equipa da Área Operativa dos
Recursos Humanos, Célia Maria Cruz Fonseca de Matos.
207968128

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Serviços Académicos
Despacho n.º 9605/2014
Por despacho de 14 de julho de 2014 do reitor da Universidade do
Algarve:
Nos termos dos artigos 10.º a 12.º do capítulo IV do Decreto-Lei
n.º 206/2009, de 31 de agosto, são designados para fazerem parte do júri
das provas de título de especialista para a área científica de Terapia e

