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PARTE D
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL DE CONTAS

Aviso n.º 2232/2016

Direção-Geral

Homologação da lista unitária de ordenação final relativa
ao procedimento
concursal aberto pelo Aviso n.º 9053/2015
1 — Nos termos dos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por meu
despacho de 1 de fevereiro de 2016, foi homologada a lista unitária
de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum
de recrutamento para constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado tendo em vista o preenchimento de
um posto de trabalho do mapa de pessoal do Tribunal Constitucional,
da carreira e categoria de Técnico Superior, aberto pelo Aviso com o
n.º 9053/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 159,
de 8 de agosto de 2015.
2 — A lista unitária de ordenação final encontra-se afixada em local
visível nas instalações da sede do Tribunal Constitucional e disponibilizada na sua página eletrónica em www.tribunalconstitucional.pt.
3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º
da referida Portaria.
12 de fevereiro de 2016. — A Secretária-Geral do Tribunal Constitucional, Manuela Baptista Lopes.
209351072

Aviso (extrato) n.º 2233/2016
Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que o Senhor Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas, João Manuel Macedo Ferreira Dias foi
desligado do serviço para efeitos de aposentação/jubilação, com efeitos
a 01 de fevereiro de 2016, com o escalão 1, índice 260.
8 de fevereiro de 2016. — O Diretor-Geral, José F. F. Tavares.
209348254

CONSELHO SUPERIOR DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS
E FISCAIS
Aviso (extrato) n.º 2234/2016
Nos termos do n.º 4 do artigo 37.º do Regulamento do Processo Eleitoral
para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Deliberação n.º 145/2004, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de
7 de fevereiro de 2004, e Deliberação (extrato) n.º 596/2010, publicada no
Diário da República, 2.ª série, n.º 61, de 29 de março de 2010), anuncia-se
que a eleição dos vogais do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos
e Fiscais, a que se reporta a alínea c) do n.º 1 do artigo 75.º do Estatuto dos
Tribunais Administrativos e Fiscais, terá lugar no dia 9 de maio de 2016.
18 de fevereiro de 2016. — O Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, António Francisco de Almeida Calhau.
209366796

PARTE E
ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Aviso n.º 2235/2016
Por despacho do Reitor do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa,
Professor Doutor Luis Antero Reto, foi alterada a composição do júri
do concurso de professor associado na área disciplinar de Sociologia,
aberto por edital n.º 1086/2015, publicado em DR, 2.ª série, n.º 238, de
4 de dezembro de 2015, que passa a ser a seguinte:
Presidente: Doutor Jorge Costa de Freitas Branco, Professor Catedrático do ISCTE-IUL;
Vogais
Doutor Carlos José Cândido Guerreiro Fortuna, Professor Catedrático
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra;
Doutor Luis António Vicente Baptista, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor Carlos Manuel da Silva Gonçalves, Professor Catedrático da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutora Karin Elizabeth Wall Gago, Investigadora Coordenadora do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa;
Doutora Graça Maria Gouveia da Silva Carapinheiro, Professora
Catedrática do ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
11 de fevereiro de 2016. — O Vice-Reitor, Carlos Sá da Costa.
209351729

Edital n.º 170/2016
Torna-se público que, por meu despacho de 5 de maio de 2014
se encontra aberto, pelo prazo de trinta dias úteis, a contar do dia
imediato ao da publicação do presente Edital no Diário da República,
concurso documental internacional de recrutamento, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para um posto de trabalho para a categoria de Professor Associado,
na área disciplinar de Comportamento Organizacional, do Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional do
ISCTE-IUL.
O concurso é aberto nos termos dos artigos 37.º a 51.º e 62.º-A
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, anexo ao Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010,
de 13 de maio, adiante designado por ECDU, e demais legislação
aplicável, designadamente do Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Docente de Carreira do ISCTE-IUL,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 193, de 4 de outubro
de 2010, e esgota-se com o preenchimento do posto de trabalho
colocado a concurso.
A avaliação do período experimental é feita nos termos do Regulamento do Regime de Vinculação do Pessoal Docente do ISCTE-IUL
tendo em conta o estabelecido nos Regulamentos de Serviço dos Docentes do ISCTE-IUL e no Regulamento de Avaliação de Desempenho
dos Docentes do ISCTE-IUL, em vigor aquando da admissão.

