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PARTE D
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Despacho (extrato) n.º 4638/2017

Por meu despacho de 09 de maio de 2017, foi a Exma. Senhora Escrivã de Direito Maria do Céu dos Ramos Barradas Baptista, nomeada
em comissão de serviço para exercer funções de Secretária de Inspeção
Judicial, com efeitos a 15 de maio de 2017.

Por despacho do Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura de 09.05.2017, foi a Dra. Catarina Maria Leandro e Vasconcelos,
juíza de direito, interina, no Juízo do Comércio de Amarante, Juiz 3,
nomeada, como requereu, juíza de direito efetiva no mesmo lugar, nos
termos do artigo 45.º, n.os 1 e 5 do Estatuto dos Magistrados Judiciais.
(Posse imediata.)

9 de maio de 2017. — O Juiz Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Carlos Castelo Branco.
310488742

9 de maio de 2017. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Carlos Castelo Branco.
310488686

Despacho (extrato) n.º 4637/2017

PARTE E
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
Aviso n.º 5993/2017
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a cessação da relação
jurídica de emprego público da seguinte trabalhadora com Contrato de
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos
a 1 de maio de 2017, por motivo de aposentação:
Cristina Ascensão Leitoa Mendes Canelo Grancho — Assistente
Operacional.
4 de maio de 2017. — O Vice-Presidente, João Carlos Barreiros
dos Santos.
310489811

ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS
Aviso n.º 5994/2017
Notificação de despacho de acusação
Armando P. Marques, Presidente do Conselho Disciplinar da Ordem
dos Contabilistas Certificados
Notifica, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 100.º do
Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, ora designado por
EOCC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/09, de 26 de outubro,
e pela Lei n.º 139/2015 de 07 de setembro e por aplicação subsidiária do
artigo 214.º, n.º 2 da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aplicável por força
da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do preâmbulo da Lei n.º 139/2015,
de 07 de setembro, de que foi deduzido despacho de acusação contra
membros, cujo dados infra indicamos na seguinte ordem:

Cédula
Profissional

Nome do contabilista
Certificado

82272

Carla Patrícia Batista
Lima . . . . . . . . . . . . .
Maria de Fátima de Oliveira Ferreira Caetano
Maria da Conceição de
Sousa Costa Dias . . .
Evaristo Madeira . . . . .
Bruno Manuel Quintano
Serra Marques Martins
Maria Luísa Bettencourt
Duarte Rosa . . . . . . .

41085
41289
42719
44293
77416

N.º Processo
Disciplinar

Data do Despacho
de Acusação

PD-37/15

2017/01/09

PDQ-2415/16

2017/01/09

PDQ-2417/16
PDQ-2424/16

2017/01/09
2017/01/09

PDQ-2434/16

2017/01/09

PDQ-1512/16

2016/12/06

Cédula
Profissional

Nome do contabilista
Certificado

N.º Processo
Disciplinar

Data do Despacho
de Acusação

68277
62149

Onofre Glória Sousa Daio
Jorge Cláudio Pereira
Correia . . . . . . . . . . .
Manuel José dos Santos
Paulo . . . . . . . . . . . .
Ana Patrícia Marques Damião . . . . . . . . . . . . .

PDQ-1453/16

2016/11/30

PDQ-2509/16

2017/01/17

PDQ-1504/16

2017/02/23

PDQ-2146/16

2017/02/22

76313
76328

Ficam ainda notificados que, ao abrigo do disposto no artigo 214.º,
n.º 2 da LGTFP, poderão, querendo, apresentar a sua defesa no prazo de
30 dias úteis, a contar da data da publicação, podendo nesse mesmo prazo,
consultar o processo, apresentar rol de testemunhas, juntar documentos
e requerer as diligências probatórias que se revelem pertinentes.
9 de maio de 2017. — O Presidente do Conselho Disciplinar, Armando P. Marques.
310487673

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Reitoria
Edital n.º 348/2017
Concurso de recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho de Professor Auxiliar na área
disciplinar de Serviço Social.
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, adiante designado por ECDU, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 448/79, de 13 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 205/2009, de 31 de agosto, bem como nos termos do Regulamento
para Concursos da Carreira Académica da Universidade dos Açores,
aprovado pelo Despacho n.º 55/2010, de 9 de abril, disponível em
http://novoportal.uac.pt/pt-pt/editais, adiante designado por RCCAUA,
o Reitor da Universidade dos Açores, Prof. Doutor João Luís Roque
Baptista Gaspar, por despacho de 08 de maio de 2017, faz saber que
está aberto, pelo prazo de 30 dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação deste Edital no Diário da República, concurso documental
internacional de recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, para o preenchimento
de um posto de trabalho de Professor Auxiliar do mapa de pessoal da
Universidade dos Açores, na área disciplinar de Serviço Social.
O presente concurso é documental, tem caráter internacional e rege-se,
nomeadamente, pelas disposições constantes dos artigos 37.º a 39.º e
41.º-A a 62.º-A do referido ECDU.

