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10 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com
a redação atual; Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril; Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro; Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto; Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro e Decreto-Lei n.º 25/2019 de 11
de fevereiro.
11 — Composição do Júri:
Presidente: António Alfredo Rodrigues Pereira, Coronel.
Vogais Efetivos:
1.º Vogal — Robson Daniel Ribeiro Lima, Major, (substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos);
2.º Vogal — Ana Raquel Ortega João, Segundo Sargento.
Vogais suplentes:
1.º Vogal — Márcio Ribeiro Nunes, Major;
2.º Vogal — Marco André Urbano Pinheiro, Capitão.
15 de maio de 2019. — O Comandante-Geral, Luís Francisco Botelho
Miguel, Tenente-General.
312317673

JUSTIÇA
Secretaria-Geral

Joana Patrícia Pereira Vieira — Porto
Joana Raquel Araújo Lima — Porto
[...]»
E onde se lê:
«[...]
Lista de candidatos não admitidos à realização da prova escrita
de conhecimentos e motivo de não admissão
[...]
Joana Patrícia Borges Fonseca — a)
Joana Patrícia Pereira Vieira — a)
Joana Sofia Alves Pinto Silva — a)
[...]»
deve ler-se:
«[...]
Lista de candidatos não admitidos à realização da prova escrita
de conhecimentos e motivo de não admissão
[...]
Joana Patrícia Borges Fonseca — a)
Joana Sofia Alves Pinto Silva — a)
[...]»
24 de maio de 2019. — O Subdiretor-Geral, Jorge Brandão Pires.
312334042

Despacho (extrato) n.º 5346/2019
Por despacho de Sua Excelência a Secretária de Estado da Justiça, de
02 de abril de 2019, foi autorizada, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, a renovação da Licença Especial para o
exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial de
Macau, à licenciada Marília Gomes Coelho Coutinho, Técnica Superior,
do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, pelo
período de dois anos, com efeitos a 1 de março de 2019.
17 de maio de 2019. — O Secretário-Geral, Carlos José de Sousa
Mendes.
312312553

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos
da Justiça, I. P.
Aviso n.º 9568/2019
No âmbito dos poderes que me foram conferidos pelo Despacho
n.º 5073/2018, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 98 de
22 de maio do senhor Presidente do Conselho Diretivo deste Instituto,
faz-se público nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que o assistente técnico abaixo
designado cessou funções por motivo de aposentação, no decurso do
ano de 2018

Direção-Geral da Administração da Justiça
Declaração de Retificação n.º 493/2019
Por se ter verificado um erro na lista dos candidatos admitidos e
não admitidos à prova escrita de conhecimentos, publicada no Aviso
n.º 8186/2019, do Diário da República, 2.ª série, n.º 91 de 13-05-2019,
relativa ao concurso externo de ingresso para admissão de escrivães
auxiliares e/ou técnicos de justiça auxiliares das carreiras do grupo de
pessoal oficial de justiça, aberto pelo Aviso n.º 2663/2019, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 18-02-2019, informa-se os
candidatos do seguinte:
A lista homologada por despacho do Senhor Diretor-Geral da Administração da Justiça de 3 de maio de 2019, foi retificada por despacho
de 15 de maio de 2019, do mesmo Diretor-Geral, pelo que:
Onde se lê:
«[...]
Lista de candidatos admitidos à realização da prova escrita
de conhecimentos e local da prova
[...]
Joana Patrícia Noronha da Costa — Porto
Joana Raquel Araújo Lima — Porto
[...]»
deve ler-se:
«[...]
Lista de candidatos admitidos à realização da prova escrita
de conhecimentos e local da prova
[...]
Joana Patrícia Noronha da Costa — Porto

Nome

Carreira/categoria

Produção
de efeitos

Vitor Manuel Leal Tavares da Assistente técnico . . . 01/08/2018
Silva.
24 de abril de 2019. — A Diretora do Departamento de Administração
Geral, Sandra Esteves.
312256494
Aviso n.º 9569/2019
No âmbito dos poderes que me foram conferidos pelo Despacho
n.º 5073/2018, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 98 de
22 de maio, do Senhor Presidente do Conselho Diretivo deste Instituto,
e em cumprimento do disposto na alínea d) n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que a requerimento da
interessada, por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão
Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P., tomada em sua reunião de
29 de novembro de 2018, foi autorizada, nos termos da alínea i), do
n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual
redação, a cessação da comissão de serviço da Mestre Maria Anete
Gomes Faria, do cargo de Diretora do Departamento de Gestão de Empreendimentos, cargo de direção intermédia de 1.º grau, do Instituto de
Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P., com efeitos a partir
de 1 de janeiro de 2019.
24 de abril de 2019. — A Diretora do Departamento de Administração
Geral, Sandra Esteves.
312256429
Aviso n.º 9570/2019
No âmbito dos poderes que me foram conferidos pelo Despacho
n.º 5073/2018, de 23 de abril, do Senhor Presidente do Conselho Di-

