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PARTE D
TRIBUNAL DE CONTAS
Direção-Geral
Aviso (extrato) n.º 10549/2016
Em conformidade com o estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que na sequência da
integração por consolidação da mobilidade no mapa de pessoal desta Direção-Geral, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 45.º, n.º 6,
e 46.º do Decreto-Lei n.º 440/99, de 2 de novembro, e do artigo 99.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com a seguinte trabalhadora:
Nome

Carla Sofia do Carmo Rodrigues Martins . . . . . . . .

Carreira e categoria

Posição remuneratória

Nível remuneratório

Data de início

Técnica superior. . . . . . . . . . . .

Entre 2.ª e 3.ª

Entre 15 e 19

2016-09-01

12 de agosto de 2016. — A Subdiretora-Geral, Márcia Vala.

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Louvor n.º 400/2016
Ao cessar as funções de Juiz Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, importa registar público louvor ao Senhor Sérgio António Monteiro e Silva, técnico de informática e Chefe da Divisão de
Documentação e Informação Jurídica, pelas suas elevadas capacidades
técnicas nas áreas de configuração de servidores, programação e segurança informática, assinalando-se o seu sentido de lealdade, espírito de dedicação, disponibilidade, zelo e responsabilidade com que
desempenhou as suas funções, muito particularmente no âmbito da
profunda reorganização informática, com a criação, desenvolvimento
e manutenção da aplicação informática IUDEX (com os respetivos
módulos de movimento judicial, férias, formação, concurso curricular,
processo individual, sistema interno de gestão eletrónica documental e
comunicações entre o CSM e os magistrados judiciais), bem como a
sua colaboração no âmbito de vários projetos com conexão transversal
a todas as unidades orgânicas do CSM.
8 de agosto de 2016. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Joel Timóteo Ramos Pereira.
209811558

209811477
Louvor n.º 403/2016
Ao cessar as funções de Juiz Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, considero ser devido público louvor ao Dr. João Manuel
Calado de Jesus Cabrita, Diretor de Serviços da Direção dos Serviços de
quadros e movimentos judiciais do Conselho Superior da Magistratura,
pela sua dedicação, zelo, espírito de iniciativa e lealdade que demonstrou no âmbito das competências que lhe estão atribuídas, merecendo
destaque a sua colaboração na realização dos movimentos judiciais,
digitalização dos processos individuais dos juízes, concursos curriculares
de acesso aos Tribunais Superiores e dos Juízes Presidentes de Comarca,
bem como na concretização da análise funcional dos procedimentos
internos e na implementação dos novos cartões de identificação dos
magistrados judiciais.
8 de agosto de 2016. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Joel Timóteo Ramos Pereira.
209811509

MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Despacho (extrato) n.º 10618/2016

Louvor n.º 401/2016
Ao cessar funções de Juiz Secretário do Conselho Superior da Magistratura, importa consignar ser merecedor de público louvor o escrivão de
direito Senhor José Martins, pela forma dedicada e sempre disponível
com que exerceu as suas funções de coordenação da Divisão de Quadros Judiciais e Inspeção, no apoio à elaboração de atas das sessões do
Plenário, Permanente e Conselho Administrativo do Conselho Superior
da Magistratura e na tramitação com rigor e zelo dos processos de
inspeção e contencioso.
8 de agosto de 2016. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Joel Timóteo Ramos Pereira.
209811574
Louvor n.º 402/2016
Ao cessar funções de Juiz Secretário do Conselho Superior da Magistratura, não posso deixar de prestar público louvor ao assistente
operacional Senhor Luís Miguel Maruje Teles, que desempenhou com
eficiência, missão e lealdade as funções de motorista do Conselho
Superior da Magistratura, bem como plúrimas tarefas de serviço externo, de apoio necessário a atividades e eventos, tendo demonstrado
sempre um espírito de permanente disponibilidade para o que lhe foi
solicitado.
8 de agosto de 2016. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Joel Timóteo Ramos Pereira.
209811599

Por meu despacho de 25 de julho de 2016, são renovadas, obtida
a necessária autorização, as comissões de serviço da escrivã adjunta
Maria Fernandes Bispo Ribeiro Prata e da técnica de justiça adjunta
Ana Maria dos Santos Gouveia, em exercício de funções no Gabinete
de Documentação e Direito Comparado, com efeitos a partir da data do
presente despacho.
25 de julho de 2016. — O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos Adérito Teixeira, Procurador da República.
209814109
Despacho (extrato) n.º 10619/2016
Por meu despacho de 25 de julho de 2016, são renovadas, obtida a
necessária autorização, as comissões de serviço dos seguintes oficiais
de justiça, em exercício de funções no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), da Procuradoria-Geral da República,
com efeitos a partir da data do presente despacho:
Maria Cristina Silva — técnica de justiça principal;
Eliseu Paulo Serras Guia — técnico de justiça adjunto;
José Pedro dos Santos Mateus — técnico de justiça adjunto;
Anabela Tavares Rufino — técnica de justiça adjunta
Isabel Maria Martins da Conceição — escrivã-adjunta
Fernando Manuel Correia Mateus — escrivão-adjunto
25 de julho de 2016. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito Teixeira, Procurador da República.
209814069

