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PARTE D
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Despacho (extrato) n.º 3424/2015
Por despacho do Exmo. Senhor Juiz-Secretário do Conselho Superior
da Magistratura, de 12 de março de 2015, foi a Exma. Senhora Escrivã

de Direito, Olinda Lopes Oliveira, nomeada em comissão de serviço
para exercer funções de Secretária de Inspeção Judicial, com efeitos a
partir de 13 de março de 2015.
13 de março de 2015. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Joel Timóteo Ramos Pereira.
208508243

PARTE E
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS
E RESÍDUOS
Despacho (extrato) n.º 3425/2015
Por despacho do Conselho de Administração da Entidade Reguladora
dos Serviços de Águas e Resíduos, e nos termos do disposto no n.º 5
do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que Marisa Isabel Lameiras da Silva concluiu com sucesso o período
experimental, na carreira/categoria de técnica superior, tendo -lhe sido
atribuída a classificação final de 19 valores.
12 de março de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Jaime Melo Baptista.
208506664

ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Despacho n.º 3426/2015
Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 9 do Regulamento fundo de
apoio social, aprovado pelo Regulamento 410/2014, de 17 de setembro,
e ouvido o Conselho de Gestão na reunião de 22 de janeiro nomeio o júri
de seleção para apreciação das candidaturas aos apoios de emergência
abaixo indicado:
Pelos Serviços de Ação Social —Dr.ª Bela Regina Duarte Jardim
Representante dos estudantes — João Emanuel Costa Rebelo Costa
Rodrigues
Dra. Marina Ventura
O presente despacho tem efeitos à data da sua assinatura.
23 de janeiro de 2015. — O Reitor, Luís Antero Reto.

208505895

ORDEM DOS ADVOGADOS
Edital n.º 266/2015
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 vinte
e sete de setembro de dois mil e onze, confirmado pela 2.ª Secção
do Conselho Superior, por acórdão de catorze de setembro de dois
mil e doze, no processo disciplinar no 641/2005-L/D — 13 Secção,
com trânsito em julgado, foi condenada, a Sr.ª Dr.ª Vera Sandra Oliveira Vicente, que usa profissionalmente o nome de Vera Oliveira,
portadora da cédula profissional no 16290L, com última morada
conhecida na Rua Barão de Sabrosa, n.º 316 — 1.° Dt.º, em Lisboa,
na pena disciplinar de dois anos de Suspensão para o exercício da
advocacia, por violação dos deveres consignados nos artigos 83.º,
n.os 1 e 2, artigo 84.º, artigo 86.º alínea a), artigo 95.º, alínea b) e

artigo 95.º do Estatuto da Ordem dos Advogados (aprovado pela Lei
15/2005 de 26/01).
Nos termos do artigo 168.º do mesmo Estatuto da Ordem dos Advogados, o cumprimento da presente pena iniciou a produção dos seus
efeitos legais em trinta de julho de dois mil e treze.
10 de março de 2015. — O Presidente do Conselho de Deontologia
de Lisboa da Ordem dos Advogados, Rui Santos.
208509734

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extrato) n.º 237/2015
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 9 de julho
de 2014 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com o mestre Rui Miguel Faria Furtado Cintra,
na categoria de assistente convidado, em regime de tempo parcial a
10 %, para a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, no
período de 1 de setembro de 2014 a 28 de fevereiro de 2015, auferindo
o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico.
1 de setembro de 2014. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
208508032
Contrato (extrato) n.º 238/2015
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 30 de
janeiro de 2015 foi autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo com amestre Selene do Rosário
Pereira Nunes, na categoria de assistente convidada, em regime
de acumulação a 50 %, para a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, no período de 2 de fevereiro de 2015 a 1
de fevereiro de 2016, auferindo o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória dos docentes do
ensino superior politécnico.
2 de fevereiro de 2015. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
208508105
Contrato (extrato) n.º 239/2015
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 03 de fevereiro
de 2015 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com o Mestre Aníbal Acácio Mendes Coutinho,
na categoria de assistente convidado, em regime de acumulação a 25 %,
para a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, no período
de 06 de fevereiro de 2015 a 05 de junho de 2015, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória
dos docentes do ensino superior politécnico.
06/02/2015. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia
Cabrita.
208508219

