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MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público
Deliberação (extrato) n.º 1573/2016

Deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 13 de setembro de 2016:
Licenciado Hugo Miguel da Luz Santos, Procurador-Adjunto na Instância Local do Funchal — Comarca da Madeira é concedida licença sem
remuneração com efeitos a 15 de setembro de 2016.
26 de setembro de 2016. — O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

209912573

PARTE E
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 12314/2016
Por meu despacho de 02 de fevereiro de 2015, no uso de competência
delegada, foi autorizada, após conclusão do período experimental, a
manutenção do contrato da mestre Lina Maria de Jesus Antunes Cabaço,
vinculada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na categoria de professor adjunto, em regime de dedicação
exclusiva, do mapa de pessoal da Escola Superior de Enfermagem de
Lisboa (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
3 de outubro de 2016. — O Vice-Presidente, João Carlos Barreiros
dos Santos.
209913529
Despacho (extrato) n.º 12315/2016
Por meu despacho de 02 de fevereiro de 2015, no uso de competência
delegada, foi autorizada, após conclusão do período experimental, a
manutenção do contrato da mestre Patrícia Vinheiras Alves, vinculada
por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
na categoria de professor adjunto, em regime de dedicação exclusiva, do
mapa de pessoal da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
03 de outubro de 2016. — O Vice-Presidente, João Carlos Barreiros
dos Santos.
209913715
Despacho (extrato) n.º 12316/2016
Por meu despacho de 02 de fevereiro de 2015, no uso de competência
delegada, foi autorizada, após conclusão do período experimental, a
manutenção do contrato da Doutora Carla Alexandra Fernandes do
Nascimento, vinculada por contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, na categoria de professor adjunto, em regime de dedicação exclusiva, do mapa de pessoal da Escola Superior
de Enfermagem de Lisboa (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas).
3 de outubro de 2016. — O Vice-Presidente, João Carlos Barreiros
dos Santos.
209913789

ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Aviso n.º 12485/2016
Avisam-se todos os interessados, que a lista provisória de candidatos
admitidos e excluídos em requisitos gerais ao concurso de professor
auxiliar na área disciplinar de Psicologia, aberto por edital n.º 469/2016,
publicado no Diário da República n.º 109, 2.ª série, de 7 de junho,
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.
Informa-se ainda que, de acordo com o disposto no Código do Procedimento Administrativo, dispõe de dez dias úteis para apresentar por
escrito o que se lhe oferecer sobre o assunto.
3 de outubro de 2016. — A Administradora, Teresa Laureano.
209912176

UNIVERSIDADE ABERTA
Despacho (extrato) n.º 12317/2016
Por despacho de 12 de abril de 2016 do Reitor da Universidade Aberta,
foi autorizada a contratação da doutora Rosa Maria Brandão Tavares
Marcelino Galvão como professora auxiliar convidada, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo e em
regime de tempo parcial (3 horas semanais), auferindo a remuneração
ilíquida mensal correspondente a 20 % do escalão 1 do índice 195
para o exercício de funções docentes no Departamento de Educação e
Ensino a Distância (DEED), com inicio a 01 de março de 2016 e fim a
31 de julho de 2016.
3 de outubro de 2016. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos,
Célia Maria Cruz Fonseca de Matos.
209914063
Despacho (extrato) n.º 12318/2016
Por despacho de 04 de agosto de 2016 do Reitor da Universidade
Aberta, foi autorizada a contratação do doutor Reinhard Josef Klaus
Kahle, como professor associado convidado, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo e em regime de
tempo parcial (4 horas semanais), em regime de Pro Bono, para o exercício de funções docentes no Departamento Ciências e Tecnologia (DCeT),
com inicio a 01 de março de 2016 e fim a 31 de agosto de 2016.
4 de outubro de 2016. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos,
Célia Maria Cruz Fonseca de Matos.
209913764
Despacho (extrato) n.º 12319/2016
De acordo com o disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, e o Decreto-Lei n.º 115/2013, de 07
de agosto, e o Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, homologo
a alteração do Plano de Estudos do curso de Mestrado Em Relações
Interculturais constante do Regulamento ou Despacho n.º 9234/2011
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 141, de 25 de julho de
2011. A atual estrutura curricular deste curso rege-se pelo Regulamento
Geral da Oferta Educativa da Universidade Aberta, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 59, de 25 de março de 2013. O ciclo de estudos está acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino

