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PARTE D
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA
Despacho n.º 13016/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e obtido o necessário
acordo do serviço de origem, torna -se público que, por meu
despacho, de 16 de julho de 2012, foi autorizada, nos termos do
n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro,
a consolidação definitiva da mobilidade interna, na categoria
do Assistente Operacional — motorista — José Colaço, tendo
sido celebrado o respetivo contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, mantendo o posicionamento
remuneratório detido na situação jurídico -funcional de origem,
com efeitos a 1 de setembro de 2012.
25 de setembro de 2012. — O Presidente do Tribunal da Relação de
Lisboa, Luís Maria Vaz das Neves.
206418216

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Deliberação (extrato) n.º 1369/2012
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura, de
11 de setembro de 2012, foi deferido o pedido de licença sem vencimento
de longa duração, à Exma. Juíza de Direito Dr.ª Sara Lígia Macedo de
Faria Guimarães, com efeitos a 1 de setembro de 2012.
26 de setembro de 2012. — O Juiz-Secretário, Luís Miguel Vaz da
Fonseca Martins.
206417714
Despacho (extrato) n.º 13017/2012
Por despacho do Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, de 26 de setembro de 2012, foi destacada como auxiliar ao conjunto
dos Juízos de Pequena Instância Cível de Lisboa, na sequência de pena
disciplinar de transferência, a Exma. Juíza de Direito Dr.ª Maria Paula
Oliveira Ferreira Martins, com efeitos a partir de 8 de outubro de 2012.
26 de setembro de 2012. — O Juiz-Secretário, Luís Miguel Vaz da
Fonseca Martins.
206417893

PARTE E
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL
Deliberação n.º 1370/2012
Subdelegação de poderes nos responsáveis pela direção de supervisão e pelo departamento de autorizações e registo para
inscrição e alteração de inscrição dos mediadores de seguros ou
de resseguros.
1 — Nos termos dos artigos 35.º e 36.º do Código de Procedimento
Administrativo e 18.º do Estatuto do Instituto de Seguros de Portugal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/2001, de 13 de novembro,
o Professor Doutor José António Figueiredo Almaça, Presidente do
Conselho Diretivo do Instituto de Seguros de Portugal, com o Pelouro
da Direção de Supervisão, subdelega no responsável pela Direção de
Supervisão, Dr. António Manuel Egídio dos Reis e no responsável pelo
Departamento de Autorizações e Registo, Dr. Vicente Rato Mendes
Godinho, os poderes que lhe foram delegados pela deliberação do
Conselho Diretivo do Instituto de Seguros de Portugal, de 21 de setembro de 2012, para a prática dos atos administrativos necessários à
inscrição, alteração, suspensão e cancelamento de inscrição no registo,
junto do Instituto de Seguros de Portugal, dos mediadores de seguros
ou de resseguros residentes ou cuja sede social se situe em Portugal,
atentas as condições de acesso e de exercício da atividade de mediação
de seguros ou de resseguros, previstas pelo Decreto-Lei n.º 144/2006,
de 31 de julho.
2 — A presente subdelegação, aprovada nesta data pelo Conselho
Diretivo do Instituto de Seguros de Portugal, produz efeitos desde 1 de
setembro de 2012, inclusive, considerando-se ratificados todos os atos
entretanto praticados nos termos desta delegação de poderes.
21 de setembro de 2012. — O Conselho Diretivo, José Figueiredo
Almaça, presidente.
206419326

ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Aviso n.º 13216/2012
Por despacho de 28 de agosto de 2012 do Reitor do ISCTE — Instituto
Universitário de Lisboa:
Gustavo Alberto Guerreiro Seabra Leitão Cardoso — na sequência de
procedimento concursal, autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado em regime de tenure, na categoria de
professor associado com agregação neste Instituto com efeitos a partir
de 01.09.2012, com a remuneração correspondente ao escalão 1; índice
245 da tabela de vencimentos dos docentes universitários. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
25 de setembro de 2012. — A Administradora, Teresa Laureano.
206416507

UNIVERSIDADE ABERTA
Despacho (extrato) n.º 13018/2012
Por despacho de 3 de julho de 2012 do Reitor da Universidade Aberta,
foi autorizada a contratação da licenciada Ana Cristina Baptista Moreira,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo
certo, a tempo parcial (5 horas), como assistente convidada, auferindo
a remuneração ilíquida mensal correspondente a 30% do escalão 1,
índice 140, para o exercício de funções docentes no Departamento de
Humanidades (DH), para o 1.º semestre do ano letivo 2012/2013, com
efeitos a partir de 01 de outubro de 2012 e fim a 31 de março de 2013.
24 de setembro de 2012. — A Chefe de Equipa da Área Operativa
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de
Almeida Costa.
206415876

