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PARTE D
MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Despacho (extrato) n.º 8330/2018
Renovação de comissão de serviço
Por meu despacho de 16 de agosto de 2018, é renovada, obtida a
necessária autorização, a comissão de serviço da técnica de justiça adjunta dos Serviços do Ministério Público de Cascais Maria do Rosário
Manso Neves Pinto, a exercer funções nos Serviços de Apoio Técnico
e Administrativo (SATA) da Procuradoria-Geral da República, com
efeitos a partir de 12 de setembro de 2018.
16 de agosto de 2018. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito Teixeira, Procurador da República.
311589646
Despacho (extrato) n.º 8331/2018
Renovação da comissão de serviço
Por meu despacho de 16 de agosto de 2018, é renovada, obtida a
necessária autorização, a comissão de serviço do escrivão auxiliar

Rui Miguel Gonçalves Capela, a exercer funções nos Serviços de
Apoio Técnico e Administrativo (SATA) da Procuradoria-Geral da
República, pelo período de três anos, com efeitos a partir de 1 de
outubro de 2018.
16 de agosto de 2018. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito Teixeira, Procurador da República.
311589679
Despacho (extrato) n.º 8332/2018
Nomeação, em comissão de serviço, de oficial de justiça
Por meu despacho de 16 de agosto de 2018 e obtida a necessária
autorização, é nomeado, em comissão de serviço, o escrivão-adjunto
Alexandre Miguel Fernandes Chaves Rebelo Reia, para exercer funções
no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) da
Procuradoria-Geral da República, com efeitos a partir de 1 de setembro
de 2018 e pelo período de três anos.
16 de agosto de 2018. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito Teixeira, Procurador da República.
311589727

PARTE E
AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES
Aviso n.º 12218/2018
Torna-se público que o Conselho de Administração da Autoridade
Nacional de Comunicações (ANACOM), no exercício das competências
previstas no n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de
maio, dando início ao procedimento de revisão da deliberação de 11 de
novembro de 2010 sobre a definição dos objetos cadastrais e os termos
e formato de disponibilização de informação Sistema de Informação de
Infraestruturas Aptas (SIIA, anteriormente denominado SIC), aprovou
o projeto de decisão relativo à atualização da lista de objetos cadastrais
e respetivos elementos de caracterização a disponibilizar no referido
Sistema e determinou a sua sujeição a consulta pública, em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 124.º do Código do
Procedimento Administrativo.
Mais se informa que este projeto de decisão se encontra disponível
no sítio da ANACOM, em www.anacom.pt, podendo os interessados,
querendo, pronunciar-se sobre o mesmo por um período de vinte dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso.
As pronúncias devem ser apresentadas por escrito e em língua portuguesa, preferencialmente por correio eletrónico, para o endereço deliberacao.siia@anacom.pt, ou ser remetidas para a sede da ANACOM,
na Av. José Malhoa, n.º 12, 1099-017 Lisboa.
13 de agosto de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração,
João António Cadete de Matos.
311590203

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
Despacho n.º 8333/2018
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação, torna-se público
que a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, no
âmbito do procedimento concursal para preenchimento de um posto de

trabalho na categoria e carreira geral de técnico superior do mapa de
pessoal da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo incerto,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 81 de 26 de abril de 2018,
homologada por meu despacho de 10 de agosto de 2018, será afixada em
local visível e público da Escola e disponível na página eletrónica deste
serviço em www.esenfc.pt, a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.
13 de agosto de 2018. — A Presidente, Aida Maria de Oliveira Cruz
Mendes.
311591395

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
Aviso (extrato) n.º 12219/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, torna-se público que foi celebrado o contrato de trabalho em
funções públicas, por tempo indeterminado, com Oscarina Raquel Sampaio Martins, para a categoria de técnico superior, da carreira de técnico
superior, com a remuneração € 1201,48, que corresponde à 2.ª posição,
nível 15 da tabela única, com efeitos a 1 de agosto de 2018.
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º e 46.º da LTFP, aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri terá a seguinte composição:
Presidente: Virgínia Cláudia Teixeira Moreira, Administradora; Vogais
efetivos: Carla Guedes de Oliveira Leitão Borges e Lara Andreia Salgado
Pereira, técnicas superiores; Vogais suplentes: Ana Rute Ferreira Morim
e Orísia Maria da Silva Martins Pereira, técnicas superiores.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem a
duração de 240 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto
na alínea c) do n.º 1 do artigo 49.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
17 de agosto de 2018. — A Administradora, Virgínia Cláudia Teixeira
Moreira.
311592018

