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carreira de assistente técnico previsto no mapa de pessoal do Núcleo
de Figueira da Foz da Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de
Coimbra, com Ilda Maria Antunes Bento, auferindo a remuneração
base correspondente ao nível 5 da tabela remuneratória única, aprovada
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos a 1 de
abril de 2016.
29 de junho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
209697802
Aviso n.º 8496/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da conclusão do procedimento concursal comum aberto por Aviso
n.º 5271/2015, de 27 de maio, por despacho do Diretor-Geral da Administração da Justiça de 17.03.2016, foi autorizada a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
sujeito a período experimental, para ocupação de posto de trabalho da
carreira de assistente técnico previsto no mapa de pessoal do Núcleo de
Aveiro da Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, com
Joana Isabel de Beires da Silva Lopes Veiga, auferindo a remuneração
base correspondente ao nível 5 da tabela remuneratória única, aprovada
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos a 1 de
abril de 2016.
29 de junho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
209697673
Aviso n.º 8497/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da conclusão do procedimento concursal comum aberto por Aviso
n.º 5271/2015, de 27 de maio, por despacho do Diretor-Geral da Administração da Justiça de 17.03.2016, foi autorizada a celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a
período experimental, para ocupação de posto de trabalho da carreira de
assistente técnico previsto no mapa de pessoal do Núcleo de Lisboa da
Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com Carla Susete
Ribeiro Borralho, auferindo a remuneração base correspondente ao nível
5 da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro, com efeitos a 1 de abril de 2016.
29 de junho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
209698718
Aviso n.º 8498/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da conclusão do procedimento concursal comum aberto por Aviso
n.º 5271/2015, de 27 de maio, por despacho do Diretor-Geral da Administração da Justiça de 17.03.2016, foi autorizada a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
sujeito a período experimental, para ocupação de posto de trabalho da
carreira de assistente técnico previsto no mapa de pessoal do Núcleo
de Castelo Branco da Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de
Castelo Branco, com Maria de Lurdes Marques Mendonça, auferindo
a remuneração base correspondente ao nível 5 da tabela remuneratória
única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com
efeitos a 1 de abril de 2016.
29 de junho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
209697649
Aviso n.º 8499/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da conclusão do procedimento concursal comum aberto por Aviso
n.º 5271/2015, de 27 de maio, por despacho do Diretor-Geral da Administração da Justiça de 17.03.2016, foi autorizada a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
sujeito a período experimental, para ocupação de posto de trabalho da
carreira de assistente técnico previsto no mapa de pessoal do Núcleo
de Angra do Heroísmo da Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca
dos Açores, com Sérgio Augusto Lopes Gomes da Silva, auferindo a
remuneração base correspondente ao nível 5 da tabela remuneratória
única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com
efeitos a 1 de abril de 2016.
29 de junho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
209698678

Aviso n.º 8500/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da conclusão do procedimento concursal comum aberto por Aviso
n.º 5271/2015, de 27 de maio, por despacho do Diretor-Geral da Administração da Justiça de 17.03.2016, foi autorizada a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
sujeito a período experimental, para ocupação de posto de trabalho da
carreira de assistente técnico previsto no mapa de pessoal do Núcleo
de Guimarães da Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de Braga,
com Emília da Natividade Ferreira da Silva Moutinho, auferindo a
remuneração base correspondente ao nível 5 da tabela remuneratória
única aprovada pela Portaria n.º 1553C/2008, de 31 de dezembro, com
efeitos a 1 de abril de 2016.
29 de junho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
209697949
Aviso n.º 8501/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da conclusão do procedimento concursal comum aberto por Aviso
n.º 5271/2015, de 27 de maio, por despacho do Diretor-Geral da Administração da Justiça de 17.03.2016, foi autorizada a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
sujeito a período experimental, para ocupação de posto de trabalho da
carreira de assistente técnico previsto no mapa de pessoal do Núcleo
de Sintra da Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa
Oeste, com Alícia Maria Cancela Guedes da Silva Lopes, auferindo a
remuneração base correspondente ao nível 5 da tabela remuneratória
única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com
efeitos a 1 de abril de 2016.
29 de junho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
209694327
Aviso n.º 8502/2016
Para os efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, conjugado com os artigos 45.º e 46.º da LTFP, torna-se público
que o Diretor-Geral da Administração da Justiça homologou a ata de
avaliação final da conclusão com sucesso do período experimental, de
Ana Filipa da Palma Rodrigues dos Santos, na sequência do procedimento concursal comum de recrutamento na modalidade de relação de
emprego público por tempo indeterminado, para ocupação de posto de
trabalho na carreira e categoria de assistente técnico no mapa de pessoal
do Tribunal Tributário de Lisboa, aberto por Aviso n.º 15263/2013, de
17 de dezembro.
29 de junho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
209694449
Aviso n.º 8503/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da conclusão do procedimento concursal comum aberto por Aviso
n.º 5271/2015, de 27 de maio, por despacho do Diretor-Geral da Administração da Justiça de 17.03.2016, foi autorizada a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
sujeito a período experimental, para ocupação de posto de trabalho da
carreira de assistente técnico previsto no mapa de pessoal do Núcleo de
Oeiras da Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste,
com Paula Cristina Vieira Oliveira Cunha, auferindo a remuneração
base correspondente ao nível 5 da tabela remuneratória única aprovada
pela Portaria n.º 1553C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos a 11 de
abril de 2016.
29 de junho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
209694651
Aviso n.º 8504/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da conclusão do procedimento concursal comum aberto por Aviso
n.º 5271/2015, de 27 de maio, por despacho do Diretor-Geral da Administração da justiça de 17.03.2016, foi autorizada a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
sujeito a período experimental, para ocupação de posto de trabalho da
carreira de assistente técnico previsto no mapa de pessoal do Núcleo
da Amadora da Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa
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Oeste, com Sandra Peres Baptista Rodrigues, auferindo a remuneração
base correspondente ao nível 5 da tabela remuneratória única aprovada
pela Portaria n.º 1553C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos a 1 de
abril de 2016.
29 de junho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
209694619
Aviso n.º 8505/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da conclusão do procedimento concursal comum aberto por Aviso
n.º 5271/2015, de 27 de maio, por despacho do Diretor-Geral da Administração da Justiça de 17.03.2016, foi autorizada a celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a
período experimental, para ocupação de posto de trabalho da carreira de
assistente técnico previsto no mapa de pessoal do Núcleo de Bragança da
Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de Bragança, com Humberto
Acácio Tavares, auferindo remuneração base entre os níveis 5 e 6 da
tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de
31 de dezembro, com efeitos a 1 de abril de 2016.
29 de junho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
209694513
Aviso n.º 8506/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da conclusão do procedimento concursal comum aberto por Aviso
n.º 5271/2015, de 27 de maio, por despacho do Diretor-Geral da Administração da Justiça de 17.03.2016, foi autorizada a celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a
período experimental, para ocupação de posto de trabalho da carreira
de assistente técnico previsto no mapa de pessoal do Núcleo de Faro da
Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de Faro, com Maria Teresa
Correia Gomes, auferindo a remuneração base correspondente ao nível
5 da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro, com efeitos a 1 de abril de 2016.
29 de junho de 2016. — A Diretora de Serviços, Eva Pinto Jorge.
209694408
Aviso (extrato) n.º 8507/2016
A seguir se publica a lista do Movimento Ordinário dos Oficiais de
Justiça referente ao mês de junho de 2016, aprovada pelo Diretor-Geral
da Administração da Justiça, por despacho de 30 de junho de 2016.
Número: 30054 Carlos Manuel Sousa Policarpo
Categoria: Escrivão de direito
Exerce Funções: Caldas Rainha núcleo como Escrivão de direito
em Afetação
N. ord: 227 /13 Antiguidade 12 anos 0 meses 2 dias CL. serv: Bom
com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de direito
Tribunal: Caldas Rainha núcleo
Obs: artigo 52.º
Início de funções: 1 de setembro de 2016
Número: 27797 Libertina da Conceição Barata
Categoria: Escrivão de direito
Tribunal: Aveiro Administrativo Fiscal Secção Processos
N. ord: 503 /13 Antiguidade 9 anos 10 meses 10 dias CL. serv: Muito
Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de direito
Tribunal: Albergaria-a-Velha núcleo
Início de funções: 1 de setembro de 2016
Número: 34780 Vítor Manuel Vaz Viegas Guerreiro
Categoria: Escrivão de direito
Tribunal: Sintra núcleo
N. ord: 844 /13 Antiguidade 4 anos 8 meses 29 dias CL. serv: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de direito
Tribunal: Caldas Rainha núcleo
Início de funções: 1 de setembro de 2016
Número: 32767 Rosina de Fátima Braga Lopes Rosário de Matos
Categoria: Escrivão-adjunto
Exerce Funções: Santiago Cacém núcleo como Escrivão-adjunto
em Afetação
N. ord: 239 /13 Antiguidade 20 anos 0 meses 3 dias CL. serv: Muito
Bom
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Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão-adjunto
Tribunal: Santiago Cacém núcleo
Obs: artigo 52.º
Início de funções: 1 de setembro de 2016
Número: 34588 Carlos do Nascimento Afonso
Categoria: Escrivão-adjunto
Exerce Funções: Santa Maria Feira núcleo como Escrivão-adjunto
em Afetação
N. ord: 602 /13 Antiguidade 15 anos 3 meses 27 dias CL. serv: Muito
Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão-adjunto
Tribunal: Santa Maria Feira núcleo
Obs: artigo 51.º
Início de funções: 1 de setembro de 2016
Número: 47834 Sidónio Alexandre Henriques Pais
Categoria: Escrivão-adjunto
Exerce Funções: Santa Maria Feira núcleo como Escrivão-adjunto
em Afetação
N. ord: 2158 /13 Antiguidade 3 anos 7 meses 2 dias CL. serv: Muito
Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão-adjunto
Tribunal: Santa Maria Feira núcleo
Obs: artigo 51.º
Início de funções: 1 de setembro de 2016
Número: 31700 Isabel Maria Caeiro Carrilho
Categoria: Escrivão-adjunto
Exerce Funções: Lisboa Relação como Escrivão-adjunto em Afetação
N. ord: 2178 /13 Antiguidade 3 anos 3 meses 27 dias CL. serv: S/C
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão-adjunto
Tribunal: Évora Relação
Obs: artigo 51.º
Início de funções: 1 de setembro de 2016
Número: 21227 Maria do Céu Matoso Fidalgo Lopes
Categoria: Escrivão-adjunto
Tribunal: Lisboa Administrativo Círculo
N. ord: 28 /13 Antiguidade 26 anos 6 meses 23 dias CL. serv: Muito
Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão-adjunto
Tribunal: Sintra Administrativo Fiscal
Início de funções: 1 de setembro de 2016
Número: 26992 Cristina Maria Albuquerque Bártolo Moura
Categoria: Escrivão-adjunto
Tribunal: Coimbra núcleo
Exerce Funções: Faro núcleo como Escrivão-adjunto em Destacamento
N. ord: 484 /13 Antiguidade 16 anos 4 meses 2 dias CL. serv: Muito
Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão-adjunto
Tribunal: Faro núcleo
Obs: cessa destacamento
Início de funções: 1 de setembro de 2016
Número: 44451 Arnaldo José de Oliveira Pereira
Categoria: Escrivão-adjunto
Tribunal: Cascais núcleo
N. ord: 1664 /13 Antiguidade 9 anos 10 meses 10 dias CL. serv:
Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão-adjunto
Tribunal: Sintra núcleo
Início de funções: 1 de setembro de 2016
Número: 40453 Isabel Cristina Coutinho Lousada
Categoria: Escrivão-adjunto
Tribunal: Torres Vedras núcleo
N. ord: 1812 /13 Antiguidade 8 anos 3 meses 6 dias CL. serv: Muito
Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão-adjunto
Tribunal: Caldas Rainha núcleo
Início de funções: 1 de setembro de 2016
Número: 49343 Maria Anabela da Silva Caldeira
Categoria: Escrivão-adjunto
Tribunal: Loures núcleo
N. ord: 1986 /13 Antiguidade 5 anos 3 meses 29 dias CL. serv: Muito
Bom

