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PARTE D
CONSELHO SUPERIOR DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS
E FISCAIS
Deliberação (extrato) n.º 559/2016

Deliberação (extrato) n.º 560/2016
Por deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos
e Fiscais de 15 de março de 2016:

Dr. Jorge Manuel Lopes de Sousa, juiz conselheiro, jubilado — concedida, a seu pedido, a renovação da suspensão da condição de jubilado,
pelo período de um ano, com efeitos a partir de 16 de maio de 2016.

Dr. Carlos Luís Medeiros de Carvalho, juiz de direito da jurisdição
dos tribunais judiciais, em comissão permanente de serviço como juiz
conselheiro da Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo — provido, a título definitivo, no lugar de
juiz conselheiro da Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo.

16 de março de 2016. — O Presidente do Conselho Superior dos
Tribunais Administrativos e Fiscais, António Francisco de Almeida
Calhau.
209459298

16 de março de 2016. — O Presidente do Conselho Superior dos
Tribunais Administrativos e Fiscais, António Francisco de Almeida
Calhau.
209459249

Por deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos
e Fiscais de 15 de março de 2016:

PARTE E
ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Aviso n.º 4395/2016
Avisam-se todos os interessados, que a lista definitiva dos candidatos
admitidos e excluídos em mérito absoluto ao concurso de professor
auxiliar na área disciplinar de Marketing, aberto por edital n.º 994/2015,
publicado em DR, 2.ª série, n.º 216, de 4 de novembro 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.
18 de março de 2016. — A Administradora, Teresa Laureano.
209460706
Aviso n.º 4396/2016
Avisam-se todos os interessados, que a lista provisória dos candidatos admitidos e excluídos em mérito absoluto ao concurso de professor auxiliar na área disciplinar de Operações e Logística, aberto
por edital n.º 1000/2015, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 6 de novembro 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.
21 de março de 2016. — A Administradora, Teresa Laureano.
209457889

Conselho Diretivo Nacional, em sessão de 27 de fevereiro de 2016,
com os pareceres favoráveis do Conselho da Profissão e do Conselho
Jurisdicional, ambos da mesma data:
Proposta de alteração ao Regulamento n.º 621/2015 — Regulamento
de Registo e Inscrição na Ordem dos Engenheiros Técnicos;
Proposta de alteração ao Regulamento n.º 361/ 2012 — Regulamento
de Estágio;
Proposta de Regulamento de Inscrição nos Colégios de Especialidade;
Proposta de alteração ao Regulamento n.º 342/2014 — Regulamento
dos Núcleos de Especialização;
Proposta de alteração ao Regulamento n.º 360/2012 — Regulamento
de atribuição do Título de Engenheiro Técnico Especialista;
Proposta de alteração ao Regulamento n.º 359/2012 — Regulamento
de atribuição do Título de Engenheiro Técnico Sénior;
Proposta de Regulamento dos Atos de Engenharia dos Engenheiros
Técnicos.
No âmbito da audiência de interessados, efetuada nos termos do n.º 1
do artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo, as sugestões
de alteração às propostas devem ser enviadas para o endereço de correio
eletrónico audienciainteressados@oet.pt no prazo de 30 dias a contar
da data da publicação das propostas na Internet, no sítio eletrónico da
Ordem dos Engenheiros Técnicos, ou da data da publicação deste aviso
na 2.ª série do Diário da República.
22 de março de 2016. — O Bastonário, Augusto Ferreira Guedes.
309459865

OET — ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso n.º 4397/2016

Despacho (extrato) n.º 4452/2016
Por Despacho de 08/02/2016, proferido pelo Exmo. Senhor Reitor
da Universidade de Aveiro, foi o Doutor João Filipe Colardelle da Luz
Mano, contratado na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas, por tempo indeterminado, como Professor Catedrático, na
área disciplinar de Química, Bioquímica ou Engenharia Química,
posicionado no índice 285, escalão 1 do Estatuto Remuneratório do
Pessoal Docente Universitário, precedendo concurso, com efeitos a
partir de 01/04/2016, inclusive, nos termos do artigo 19.º do Estatuto
da Carreira Docente Universitária. (Não carece de fiscalização prévia
do T. C.)
10/03/2016. — A Administradora, Dr.ª Cristina Maria Alves Moreira.
209461573

Novos Regulamentos da Ordem dos Engenheiros Técnicos
Audiência de Interessados
Por deliberações da Assembleia de Representantes, reunida em sessão
de 27 de fevereiro de 2016, proferidas ao abrigo do disposto, em conjugação, no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 157/2015, de 17 de setembro, nas
alíneas b), e) e f) do artigo 3.º e nas alíneas a) e e) do n.º 3 do artigo 34.º
do Estatuto da Ordem dos Engenheiros Técnicos, na redação estabelecida
pelo mesmo diploma legal, foram aprovadas para submissão a audiência
de interessados, as propostas que a seguir se identificam, aprovadas pelo

