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PARTE D
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Despacho n.º 6374/2016
Nos termos do disposto nos artigos 1.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 188/2000, de 12 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 74/2002, de 26 de março,
nomeio, para o lugar de adjunta do meu Gabinete, a Dr.ª Ângela Sofia Sousa Braga, com efeitos a 1 de maio de 2016.
2 de maio de 2016. — O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Henriques Gaspar.

209557048

MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Aviso (extrato) n.º 6148/2016
Torna-se público que, por despacho do senhor Vice-Procurador-Geral da República, de 29 de abril de 2016, se encontra disponível no SIMP e no
Portal do Ministério Público, a partir da data da publicação deste despacho, a lista de antiguidade dos magistrados do Ministério Público reportada
a 31 de dezembro de 2015, para os efeitos previstos no artigo 158.º do Estatuto do Ministério Público.
2 de maio de 2016. — O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos Adérito Teixeira.

209557534

PARTE E
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Édito n.º 162/2016
Em conformidade com o artigo 11.º-A dos Estatutos desta Caixa,
na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se
declara que, para habilitação edital ao subsídio de € 69,27, constituído
por Amílcar Marques Matos, sócio desta Caixa n.º 18435, falecido em
29/12/2014, correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação
deste anúncio no Diário da República citando as pessoas que se julgarem com direito ao referido subsídio a deduzirem a sua habilitação
naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir
sobre o seu pagamento.
12/04/2016. — O Administrador-Delegado, Alípio Magalhães Fernandes.
309522996

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Aviso (extrato) n.º 6149/2016
Nos termos do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, após despacho de homologação de 2 de maio de 2016
do Reitor da Universidade do Algarve, foi concluído com sucesso o
período experimental da Licenciada Maria da Graça Ponte Guerreiro,
na carreira e categoria de técnico superior, na sequência de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, celebrado com
esta Universidade em 8 de novembro de 2014.
3 de maio de 2016. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos,
Sílvia Cabrita.
209557704

Contrato (extrato) n.º 288/2016
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 2 de março
de 2016 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com Mestre Ana Rita Domingues Teixeira, na
categoria de Assistente Convidada, em regime de tempo parcial a 20 %,
para a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, no período
de 11 de abril de 2016 a 10 de outubro de 2016, auferindo o vencimento
correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória dos
docentes do ensino superior universitário.
11 de abril de 2016. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos,
Sílvia Cabrita.
209557583

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso n.º 6150/2016
Para os devidos efeitos e por ter sido publicado indevidamente, determino a anulação do aviso n.º 5720/2016, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 85, de 3 de maio de 2016.
3 de maio de 2016. — O Vice-Reitor, Prof. Doutor João Gonçalo
Gomes de Paiva Dias.
209557818

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.º 6375/2016
Nos termos do disposto no Regulamento Académico da Universidade
de Coimbra, bem como na alínea a) do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei

