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Despacho (extrato) n.º 10112/2015
Por despacho do Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, datado de 01 de setembro de 2015, no uso de competência delegada
e ao abrigo do artigo 43.º n.º 4 e 5 do Estatuto dos Magistrados Judiciais,
foi autorizada a permuta, com efeitos reportados a 01 de setembro de
2015, entre os magistrados judiciais:
Dr.ª Mariana Sofia Simões de Oliveira Paixão, juíza de direito, colocada como efetiva, por permuta, no Tribunal da Comarca dos Açores,
Instância Local de Angra do Heroísmo, Secção Cível, Juiz 1;

Dr.ª Maria Bárbara Valente de Sousa Guedes, juíza de direito, colocada como efetiva, por permuta, no Tribunal da Comarca de Santarém,
Instância Local do Entroncamento, Secção Genérica, Juiz 2.
(Posse: dia útil imediatamente seguinte à publicação no Diário da
República ou no primeiro dia útil subsequente ao término do eventual
gozo de férias, de faltas ou de licenças.)
02 de setembro de 2015. — O Juiz-Secretário, Joel Timóteo Ramos
Pereira.
208920817

PARTE E
ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Aviso n.º 10247/2015
Avisam-se todos os interessados que a lista provisória dos candidatos
excluídos em requisitos gerais ao concurso de professor auxiliar na área
disciplinar de Sistemas de Informação (Base de Dados), aberto pelo
edital n.º 110/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 28,
de 10 de fevereiro de 2015, encontra-se afixada na vitrine da Unidade de
Recursos Humanos, ala Sul, e disponibilizada na página eletrónica do
ISCTE-IUL http://www.iscte-iul.pt/quem_somos/Working_at_ISCTE/
concursos, pelo período de 5 dias úteis.
31 de agosto de 2015. — A Administradora, Teresa Laureano.
208914442

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Reitoria
Aviso n.º 10248/2015
Nos termos do disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006,
de 24 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 107/2008, de 25 de
junho, 230/2009, de 14 de setembro, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 81/2009, de 27 de outubro, e Decreto-Lei n.º 115/2013,
de 7 de agosto, com republicação, e em cumprimento da deliberação
da A3ES de 24.03.2015 (Proc.º ACEF/1213/04262), o ciclo de estudos
conducente ao grau de mestre em Relações Internacionais, publicado pelo
Despacho n.º 20823-D/2007, no Diário da República, 2.ª série, n.º 174,
de 10 de setembro, passa a designar-se ciclo de estudos conducente ao
grau de mestre em Relações Internacionais: o Espaço Euro-Atlântico,
em conformidade com o registo de alteração de denominação efetuado
na DGES (R/A-Ef 2862/2011/AL01), datado de 25.08.2015.
28 de agosto de 2015. — A Vice-Reitora para a Área Académica, Ana
Teresa da Conceição Silva Alves.
208912239

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Aviso n.º 10249/2015
Resultados da Entrevista Profissional de Seleção e Lista Unitária de
Ordenação Final do procedimento concursal comum publicitado
no Diário da República pelo Aviso n.º 2424/2015, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 45 de 5 de março.
Oferta BEP n.º OE201502/0040
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-

-se todos os candidatos dos resultados e lista intercalar resultantes de
Entrevista Profissional de Seleção e ainda do projeto de lista unitária
de ordenação final no âmbito do procedimento concursal comum para
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico
Superior para a Área de Compras e Aprovisionamento do Departamento
de Património e Compras dos Serviços Centrais da Universidade de
Lisboa (SCUL), publicitado pelo Aviso n.º 2424/2015, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 5 de março para, querendo, se
pronunciarem em sede de audiência dos interessados no prazo de 10 dias
úteis a contar da data de publicação do presente aviso.
Para o efeito deverá ser preenchido, obrigatoriamente, o formulário
aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, disponível em
http://www.ulisboa.pt/ na área reservada aos Recursos Humanos, e
enviar por correio registado com aviso de receção para Departamento
de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa
para Alameda da Universidade, 1649-004 Lisboa, ou entregar pessoalmente, na mesma morada, durante o horário normal de expediente, até
ao termo do prazo indicado.
2 — Mais se informa que os resultados da Entrevista Profissional de
Seleção e proposta de Lista Unitária de Ordenação Final se encontra
disponível para consulta em placard afixado nas instalações da Reitoria
da Universidade de Lisboa sito na Alameda da Universidade, 1649-004
Lisboa, podendo ainda ser consultada em http://www.ulisboa.pt/ na área
reservada aos Recursos Humanos.
14 de agosto de 2015. — O Presidente do Júri, João Jacinto.
208912222
Declaração de retificação n.º 772/2015
Declaração de Retificação ao Aviso n.º 8997/2015, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 158, de 14 de agosto
Para os devidos efeitos se retifica o Aviso n.º 8997/2015, inserido
no Diário da República, 2.ª série, n.º 158, de 14 de agosto, pelo que
onde se lê «torna-se público que foram celebrados, no dia 01/08/2015
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com
Alexandra Gomes Miranda e Ana Sofia Machado de Matos Paulino, na
segunda posição remuneratória e ao nível remuneratório 15 da carreira
e categoria de Técnico superior, com efeitos a 01 de agosto, em período
experimental, com a duração de 180 dias» deve ler-se «torna-se público
que foram celebrados, no dia 01/08/2015 contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Cátia Alexandra Gomes
Miranda e Ana Sofia Machado de Matos Paulino, na segunda posição
remuneratória e ao nível remuneratório 15 da carreira e categoria de
Técnico superior, com efeitos a 1 de agosto, em período experimental,
com a duração de 180 dias.».
28 de agosto de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor António da Cruz
Serra.
208912182
Deliberação n.º 1734/2015
Considerando a integraçãodo Jardim Botânico Tropical (JBT) no património da Universidade de Lisboa, por força do Decreto-Lei n.º 141/2015,
de 31 de julho;
Considerando o disposto no artigo 95.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, de

