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Sérgio Francisco Jorge Fontes
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Leonardo dos Reis
Albano José da Costa Torres
Valdemar Saraiva Lopes
António Ambrósio Mordido
José António Chambel Branco Baião
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José Fernandes dos Reis
José Tomé dos Santos Pacheco
Carlos Alberto Alves Lousa
Dalmo Torres Gonçalves
César Manuel Canário Ramalho
Jeremias Carvalho Dias
Victor Alexandre Gomes Saraiva Coelho
José António Moreira Rodrigues
Carlos Alberto Vaz dos Santos
Fernando Coelho Fernandes
Francisco José Rodrigues Fernandes
João Manuel Andrade Morais
Amílcar Ferreira Viana
João Paulo Fonseca de Andrade
Horácio José Nunes Paquete
João Lopes Delgado
José Miguel Esteves
Manuel Albano da Silva Gonçalves.
Uma vez expirado o prazo para se constituírem como contrainteressados, consideram-se citados para contestar, no prazo de 30 dias, a ação
acima referenciada pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo
duplicado se encontra à disposição na Secretaria, com a advertência de
que a falta de contestação ou a falta nela de impugnação especificada
não importa a confissão dos factos articulados pelo Autor, mas o Tribunal
aprecia livremente essa conduta, para efeitos probatórios.
Na contestação, devem deduzir, de forma articulada, toda a matéria
relativa à defesa e juntar os documentos destinados a demonstrar os
factos cuja prova se propõe fazer.

Caso não lhe seja facultada, em tempo útil, a consulta do processo
administrativo, disso dará conhecimento ao Juiz do processo, permitindo-se que a contestação seja apresentada no prazo de 15 dias contado desde
o momento em que o contrainteressado venha a ser notificado de que o
processo administrativo foi junto aos autos.
É obrigatória a constituição de advogado, nos termos do artigo 11.º,
n.º 1, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.
O prazo acima indicado é contínuo e, terminando em dia que os
Tribunais estejam encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro
dia útil seguinte.
8 de maio de 2014. — A Juíza de Direito, Elsa Cristina Barreiro
Serra. — O Oficial de Justiça, Fernanda Henriques.
207867648

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Anúncio n.º 146/2014
Processo n.º 2506/11.7TBOAZ-F
Prestação de contas de administrador (CIRE)
A Dr(a). Carla Maria Marques Couto, Juiz de Direito deste Tribunal, faz saber que são os credores e a/o insolvente(o) Justino de Jesus
Pereira, estado civil: Divorciado, nascido(a) em 28-01-1977, concelho
de Arouca, freguesia de Desconhecido ou n. e., nacional de Portugal,
NIF — 205043267, BI — 11405083, Endereço: Lugar de Mato D Arca,
3700-000 Cesar, notificados para no prazo de 5 dias, decorridos que
sejam dez dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo administrador da insolvência (Artigo 64.º n.º 1 CIRE).
O prazo é contínuo, não se suspendendo durante as férias judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).
15 de maio de 2014. — A Juíza de Direito, Dr.ª Carla Maria Marques
Couto. — O Oficial de Justiça, Domingos Santos.
307827471

PARTE E
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA
Despacho n.º 7610/2014
Nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 18.º dos
Estatutos da Autoridade da Concorrência, aprovados pelo Decreto-Lei
n.º 10/2003, de 18 de janeiro, do qual fazem parte integrante, e dos
artigos 35.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, no âmbito
da recente reformulação da composição dos membros do Conselho da
Autoridade da Concorrência foi deliberado por este proceder à delegação dos poderes que competiam ao vogal Jaime Serrão Andrez, cujas
funções entretanto cessaram:
1 — No presidente do Conselho, António Ferreira Gomes, os poderes
e as competências inerentes às atribuições cometidas ao Gabinete de
Estudos e Acompanhamento de Mercados.
2 — No vogal Nuno Rocha de Carvalho, os poderes e as competências
inerentes às atribuições cometidas:
a) Ao Departamento Administrativo e Financeiro — Área dos Recursos Administrativos e Financeiros — compreendendo i) a capacidade
de autorização de despesas até ao montante de € 5.000, com exceção
das que resultem da celebração de contratos visando a obtenção de
estudos e consultoria externa, cuja decisão é exclusiva do Conselho;
ii) a autorização do pagamento mensal dos salários devidamente fixados
pelo Conselho; iii) a alteração orçamental de rúbricas que não impliquem acréscimo do orçamento global e respeitem regras superiormente
fixadas para o efeito; iv) a autorização dos Pedidos de Autorização de

Pagamentos (PAP) relativos a despesas devidamente cabimentadas e
autorizadas;
b) À Unidade de Tecnologias, Informação e Comunicação.
3 — Na ausência ou impedimento do presidente, os poderes nele
exclusivamente delegados poderão ser exercidos por qualquer dos vogais, nos termos do artigo 20.º, n.º 3, dos Estatutos da Autoridade da
Concorrência.
4 — Na ausência ou impedimento de qualquer um dos vogais, os poderes neles exclusivamente delegados poderão ser exercidos, em primeira
instância, pelo outro vogal e, em segunda instância, pelo presidente, na
ausência dos dois vogais.
5 — A delegação produz efeitos desde 15 de maio de 2014,
considerando-se ratificados todos os atos anteriormente praticados
pelo presidente e pelos vogais do Conselho que se incluam no âmbito
da mesma.
26 de maio de 2014. — Pelo Conselho: António Ferreira Gomes,
presidente — Nuno Rocha de Carvalho, vogal.
207868433

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
Aviso n.º 6994/2014
Nos termos do disposto na Portaria n.º 401/2007, de 5 de abril, alterada pela Portaria n.º 232-A/2013, de 22 de julho e do Regulamento
Geral dos Regimes de Mudança de Curso, Transferência e Reingresso
e do concurso Especial de Acesso para Titulares de Cursos Superiores,
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Médios e Pós-Secundários (ESEL) torna-se pública a abertura de concurso de admissão ao Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE)
pelos regimes supracitados.
1 — Condições de acesso
1.1 — Podem requerer a mudança de curso:
1.1.1 — Os estudantes que tenham estado matriculados e inscritos
num curso superior num estabelecimento de ensino superior nacional
e não o tenham concluído;
1.1.2 — Os estudantes que tenham estado matriculados e inscritos
em estabelecimento de ensino superior estrangeiro em curso definido
como superior pela legislação do país em causa, quer o tenham concluído ou não.
1.2 — Podem requerer o reingresso os estudantes que tenham estado
matriculados e inscritos:
1.2.1 — Curso de Licenciatura em Enfermagem da ESEL;
1.2.2 — Curso de Licenciatura em Enfermagem das escolas que
deram origem à ESEL;
1.2.3 — Curso de Bacharelato em Enfermagem ou equivalente legal, Ano Complementar de Formação em Enfermagem e Curso de
Complemento de Formação em Enfermagem, das escolas que deram
origem à ESEL.
1.3 — Podem requerer a candidatura ao concurso especial de acesso
para Titulares de Cursos Superiores, Médios e Pós secundários, os
candidatos:
a) Titulares de um curso superior;
b) Titulares dos extintos cursos do Magistério Primário, de Educadores
de Infância e de Enfermagem Geral que comprovem, simultaneamente, a
titularidade de um curso de ensino secundário, complementar do ensino
secundário ou do 10.º/11.º anos de escolaridade;
c) Titulares de um curso Pós-secundário.
2 — Candidatura
2.1 — Constituição do processo
2.1.1 — A formalização do processo de candidatura, no prazo constante no Anexo I, poderá ser feita pelo próprio ou por um procurador,
desde que acompanhado de uma procuração, na Divisão de Gestão Académica da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa — polo Calouste
Gulbenkian, situados na Av. Professor Egas Moniz, 1600-190 Lisboa.
2.1.2 — A candidatura está sujeita a emolumentos, conforme tabela
de emolumentos em vigor nesta Escola, no montante de setenta e cinco
(75) euros.
2.1.3 — A candidatura é apenas válida para o ano letivo 2014-2015.
2.2 — Formalização dos processos
2.2.1 — Mudança de curso
Para formalização do processo de candidatura deve apresentar os
seguintes documentos:
2.2.1.1 — Requerimento dirigido à Presidente da ESEL;
2.2.1.2 — Boletim de candidatura a fornecer pela Divisão de Gestão
Académica, devidamente preenchido e assinado;
2.2.1.3 — Documento de identificação válido (original e fotocópia
simples);
2.2.1.4 — Historial de acesso ao Ensino Superior (documento de candidatura ao Ensino Superior com discriminação da nota de candidatura
e das opções de cursos) ou, quando aplicável, declaração da instituição
em que está matriculado com a nota de acesso;
2.2.1.5 — Declaração de matrícula e inscrição do (s) estabelecimento (s) do Ensino Superior em que esteve inscrito e plano curricular
do (s) curso (s);
2.2.1.6 — Declaração do estabelecimento de ensino em que esteve
inscrito, que comprove a não prescrição, os anos em que esteve inscrito,
o estatuto e o regime de estudo aplicado nesses anos de inscrição;
2.2.1.7 — Certidão de habilitações com discriminação das unidades
curriculares em que obteve aproveitamento, regime anual ou semestral,
respetivas classificações e ECTS e ou carga horária;
2.2.1.8 — Pré-requisito exigido na ESEL (comprovativo de aptidão —
pré-requisito do grupo B) ou prova em como o realizou;
2.2.1.9 — Documento da Direção Geral do Ensino Superior a comprovar o nível do curso como superior pela legislação do País em causa em
que esteve ou está matriculado e inscrito (só para estudantes provenientes
de estabelecimento de ensino superior estrangeiro);
2.2.1.10 — Procuração (se aplicável).
2.2.2 — Reingresso
Para formalização do processo de candidatura deve apresentar os
seguintes documentos:
2.2.2.1 — Requerimento dirigido à Presidente da ESEL;
2.2.2.2 — Boletim de candidatura a fornecer pela Divisão de Gestão
Académica, devidamente preenchido e assinado;
2.2.2.3 — Documento de identificação válido (original e fotocópia
simples);
2.2.2.4 — Procuração (se aplicável).
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2.2.3 — Titulares de cursos superiores, médios e pós-secundários
Para formalização do processo de candidatura deve apresentar os
seguintes documentos:
2.2.3.1 — Requerimento dirigido ao Presidente da ESEL;
2.2.3.2 — Boletim de candidatura a fornecer pela Divisão de Gestão
Académica, devidamente preenchido e assinado;
2.2.3.3 — Documento de identificação válido (original e fotocópia
simples);
2.2.3.4 — Certidão comprovativa de ser titular onde conste a classificação final e a data da conclusão:
a) De um curso superior;
b) Dos extintos cursos do Magistério Primário, de Educadores de
Infância e de Enfermagem Geral;
c) De um Curso Pós-secundário.
2.2.3.5 — Os candidatos que se encontrem na situação reportada na
alínea b) do n.º anterior deverão apresentar, simultaneamente, certidão
comprovativa onde conste a classificação final e a data da conclusão de
um curso de ensino secundário, complementar do ensino secundário ou
do 10.º/11.º anos de escolaridade;
2.2.3.6 — Pré-requisito exigido na ESEL (comprovativo de aptidão —
pré-requisito do grupo B) ou prova em como o realizou;
2.2.3.7 — Procuração (se aplicável).
3 — Procedimentos e prazos (Anexo I)
4 — Rejeição liminar
As candidaturas serão rejeitadas liminarmente quando:
4.1 — Tenham sido apresentadas fora de prazo;
4.2 — Não sejam acompanhadas, no ato da candidatura, de toda a
documentação necessária à completa instrução do processo;
4.3 — Infrinjam expressamente o Regulamento Geral dos Regimes
de Mudança de Curso, Transferência e Reingresso e do Concurso Especial de Acesso para Titulares de Cursos Superiores, Médios e Pós-Secundários da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.
5 — Vagas e critérios de seriação
5.1 — Mudança de curso — 5 vagas
5.1.1 — Critérios de seriação:
5.1.1.1 — Maior número de opções pelo Curso de Licenciatura em
Enfermagem na (s) candidatura (s) ao Ensino Superior;
5.1.1.2 — Candidatura mais recente ao Ensino Superior;
5.1.1.3 — Nota mais elevada de candidatura ao Ensino Superior;
5.1.1.4 — As vagas atribuídas ao regime de mudança de curso que
não forem supridas, poderão ser utilizadas no regime de titulares de
cursos superiores, médios e pós-secundários.
5.2 — Reingresso — não está sujeito a qualquer limitação quantitativa.
5.2.1 — Critérios de seriação — não são aplicados critérios de seriação.
5.3 — Titulares de cursos superiores, médios e pós-secundários —
5 Vagas
O número de vagas para cada um dos regimes é o seguinte:
2 vagas — titulares de Curso Superior.
2 vagas — titulares de Cursos Médios
1 vaga — titulares de Curso Pós-secundários
5.3.1 — Critérios de seriação:
5.3.1.1 — Titulares de um Curso Superior conferente de grau:
a) Ser titular do Grau de Bacharel em Enfermagem;
b) Melhor classificação no Grau de que é titular;
c) Melhor classificação no curso de que é titular;
d) Conclusão do curso em data mais recente.
5.3.1.2 — Titulares do Curso Médio:
a) Ser titular do Curso de Enfermagem Geral;
b) Melhor classificação no curso de que é titular,
5.3.1.3 — Titulares de um Curso Pós-secundário:
a) Curso com maior afinidade técnico científica à área a que se candidata;
b) Melhor classificação no curso de que é titular;
c) Conclusão do curso em data mais recente.
5.3.1.4 — As vagas eventualmente sobrantes no concurso para titular
de cursos superiores, médios ou pós-secundários, poderão reverter em
primeiro lugar para os titulares de cursos de enfermagem, ou, na ausência
de mais candidatos a esse concurso, poderão reverter para os regimes
de mudança de curso.
6 — Reclamações
6.1 — Da decisão sobre a candidatura aos Regimes de Mudança de
Curso, Transferência e Reingresso e ao Concurso Especial de Acesso
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para Titulares de Cursos Superiores, Médios e Pós-Secundários da Escola
Superior de Enfermagem de Lisboa poderão os interessados apresentar
reclamação, devidamente fundamentada, dirigida ao Presidente da ESEL,
de acordo com o Anexo I;
6.2 — As decisões sobre as reclamações serão da competência do
Presidente da ESEL e serão proferidas no prazo de 15 (quinze) dias após
a sua receção e comunicadas por escrito aos reclamantes.
2 de junho de 2014. — A Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Maria Filomena Mendes Gaspar.
ANEXO I
Informa-se que os prazos de candidatura, afixação dos resultados da
seriação, seleção, reclamações, matrícula e inscrição, relativamente ao
Concurso ao abrigo dos Regimes de Mudança de Curso, Transferência e Reingresso — Edição 2014/2015, são os que constam do quadro
seguinte:
Prazos
Procedimentos
Início

Publicitação do Edital de Concurso . . .
Formalização de Candidatura . . . . . . .
Afixação dos Resultados da Seriação
Apresentação de Reclamações. . . . . . .
Decisão sobre as Reclamações. . . . . . .
Formalização da Matrícula e Inscrição (a)

Final

02/06/2014
23/06/2014 27/06/2014
07/07/2014
09/07/2014 15/07/2014
24/07/2014
25/08/2014 26/08/2014

(a) Os estudantes ingressados pelos regimes de reingresso devem solicitar o Plano de
Prosseguimento de Estudos, mediante a entrega da certidão curricular atualizada (no ato
da matrícula)

Local de Candidatura:
ESEL — polo Calouste Gulbenkian
Av. Prof. Egas Moniz
1600-190 Lisboa

junho (deliberação n.º 1190/2014), a p. 14287, procede-se à respetiva
retificação, nos seguintes termos:
Onde se lê «É autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo de Vamberto Henriques Ávila Freitas como leitor,
por 5 meses, com efeitos desde 1 de março de 2014 a 31 de agosto de
2014» deverá ler-se «É autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo de Vamberto Henriques Ávila Freitas
como leitor, por 6 meses, com efeitos desde 1 de março de 2014 a 31 de
agosto de 2014».
Onde se lê «É autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo de Kathleen Judith Mundell de Calado como
leitor, por 5 meses, com efeitos desde 1 de março de 2014 a 31 de
agosto de 2014» deverá ler-se «É autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo de Kathleen Judith Mundell
de Calado como leitor, por 6 meses, com efeitos desde 1 de março de
2014 a 31 de agosto de 2014».
Onde se lê «É autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo de John Joseph Starkey como leitor, por 5 meses,
com efeitos desde 1 de março de 2014 a 31 de agosto de 2014» deverá
ler-se «É autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo de John Joseph Starkey como leitor, por 6 meses, com
efeitos desde 1 de março de 2014 a 31 de agosto de 2014».
3 de junho de 2014. — O Reitor, João Luís Roque Baptista
Gaspar.
207869584

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Aviso (extrato) n.º 6995/2014
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do
procedimento concursal comum, para ocupação de um posto de trabalho
para o exercício de funções correspondentes à carreira e categoria de
especialista de informática de grau 1 nível 2, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas, publicado pelo Aviso n.º 2173/2014,
publicado no D.R. n.º 30, de 12 de fevereiro.
Candidatos aprovados:

Horário:

1.º Nuno Gonçalo Santos Ferreira — 17,025;
2.ª Isabel Marta Santos Rebelo — 13,15;
3.º Didier Martins Ribeiro — 13.

Tesouraria:

Candidatos excluídos

9h30-13h00 e 14h00-16h00

Carlos Manuel Janeiro Rato Pinto Pacheco a)
José Miguel Soares Loureiro a)
Manuel José Rodrigues Esteves a)
Paulo Sérgio Branco Marques b)

Serviços Académicos:
9h30-13h00 e 14h00-15h30

207867194

ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Despacho n.º 7611/2014
1 — Nos termos do disposto da alínea p) do ponto 1 do artigo 30.º e do
ponto 2 do artigo 59.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Universitário
de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 11/2011, de 30 de
junho, nomeio os seguintes Diretores de Departamento:
Professor Doutor Nuno Miguel Pascoal Crespo — Departamento
de Economia.
Professora Doutora Susana Maria dos Santos Henriques Marques — Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral.
Professora Doutora Elizabeth de Azevedo Reis — Departamento de
Métodos Quantitativos para a Gestão e Economia.
30 de maio de 2014. — O Reitor, Luís Antero Reto.

(a) Excluído na avaliação curricular;
(b) Excluídos por não comparência à entrevista profissional.
Esta lista foi objeto de homologação por despacho de 2 de junho de
2014, do Reitor da Universidade da Beira Interior, tendo sido igualmente
publicitada e notificada nos termos dos n.º 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
3 de junho de 2014. — O Reitor da Universidade da Beira Interior,
António Carreto Fidalgo.
207869105

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Despacho n.º 7612/2014
Por despacho de 30 de maio de 2014 da reitora da Universidade de Évora:

207870003

Doutor Fernando Manuel de Campos Trindade Rei — autorizado o
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na
categoria de professor auxiliar do mapa de pessoal da Universidade de
Évora, com efeitos a 22 de maio de 2014, com direito à remuneração
correspondente ao índice 195, escalão 1 do estatuto remuneratório do
pessoal docente universitário.

Por ter sido enviado para publicação com inexatidão a deliberação do
Conselho de Gestão da Universidade dos Açores, datado de 31 de janeiro
de 2014, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 105, de 2 de

Nos termos do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária (Decreto-Lei n.º 205/2009) republicado no Diário da República,
1.ª série, n.º 168, de 31 de agosto de 2009 e após procedimentos esta-

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Declaração de retificação n.º 600/2014
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