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PARTE D
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Aviso (extrato) n.º 1936/2013
Ao abrigo do disposto nas alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que a funcionária
de justiça, Teresa Maria Fernandes Esteves — Assistente Operacional — Telefonista, posicionado entre 4.ª e a 5.ª posição remuneratória,
entre o nível 4 e 5, cessou funções em 31.01.2013, por motivo de aposentação.
1 de fevereiro de 2013. — O Administrador, Joaquim Delgado.
206729784

de insolvência — Ana Domingues Ferreira Alves, Endereço: Rua da
Piedade, n.º 43, Sala 36, 4050-481 Porto
Ficam notificados todos os interessados, de que no processo supra
identificado, por decisão da Assembleia de Credores, foi aprovado, Plano
de Recuperação/Insolvência.
24-01-2013. — A Juíza de Direito, Dr.ª Liliana da Silva Sá. — O
Oficial de Justiça, Joaquina Lima.
306722525

MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Anúncio n.º 60/2013
Processo: 41/12.5TBOAZ — Insolvência pessoa
coletiva (Apresentação)
Publicidade de Deliberação
No Tribunal Judicial de Oliveira de Azeméis, 2.º Juízo Cível de Oliveira de Azeméis, e nos autos de Insolvência acima identificados em
que são:
Insolvente — A P T — Indústria de Calçado, L.da, NIF 502902280,
Endereço: S. Roque, 3720-000 Oliveira de Azeméis, e administradora

Despacho (extrato) n.º 2244/2013
Consolidação da mobilidade interna na carreia/categoria
de assistente técnico
Por meu despacho de 22 de janeiro de 2013, e após a anuência da Secretária-Geral do Ministério da Justiça, foi autorizada, nos termos do n.º 2
do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada
pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, a consolidação definitiva
da mobilidade interna da assistente técnica, Ema Maria Faria Estevão
Gil, na mesma carreira e categoria do mapa de pessoal dos Serviços de
Apoio Técnico e Administrativo da Procuradoria-Geral da República,
tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com efeitos a 25 de janeiro de 2013.
25 de janeiro de 2013. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos José de Sousa Mendes, Procurador da República.
206727012

PARTE E
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

30 de janeiro de 2013. — A Presidente, Maria da Conceição Saraiva
da Silva Costa Bento.
206728074

artigos 2.º, n.º 6 e 23.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação
da republicação dada pelo Anexo B da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e dos artigos 28.º, n.º 5 e 43.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento da
Estrutura Orgânica da Universidade Aberta, na redação da republicação
dada pelo Anexo do Despacho n.º 8889/2011, publicado no DR, 2.ª série,
n.º 127, de 5 de julho. A presente renovação da comissão de serviço
fundamenta-se no desempenho e na demonstração das atividades, bem
como nos resultados obtidos, conforme expresso na confirmação do
relatório apresentado.
31 de janeiro de 2013. — O Chefe de Equipa da Área Operativa dos
Recursos Humanos, Jorge Manuel Ferreira.
206728909

UNIVERSIDADE ABERTA

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Despacho (extrato) n.º 2245/2013

Contrato (extrato) n.º 88/2013

Declaração de retificação n.º 176/2013
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2013, o edital n.º 6/2013, retifica-se, para
os devidos efeitos, que onde se lê «que o candidato reúne as condições
previstas nas alíneas b) ou c) do n.º 6» deve ler-se «que o candidato
reúne as condições previstas no n.º 6».

Renovação da comissão de serviço de titular de cargo de direção
intermédia de 2.º grau — Chefe da Área Operativa
de Auditoria e Desenvolvimento da Universidade Aberta
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por despacho do Reitor
da Universidade Aberta, de 27 de dezembro de 2012, foi renovada a
comissão de serviço, pelo período de três anos, da licenciada Rita Maria
Lopes de Sousa e Sereno, como dirigente equiparado a cargo de direção
intermédia de 2.º grau, no cargo de Chefe da Área Operativa de Auditoria
e Desenvolvimento da Universidade Aberta, nos termos da conjugação
do n.º 1 do artigo 39.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, dos

Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 26 de junho
de 2012 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com o Mestre Carlos Filipe Marreiros da Luz, na
categoria de assistente convidado, em regime de tempo parcial a 30 %,
para a Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do
Algarve, no período de 4 de fevereiro de 2013 a 28 de junho de 2013,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela
remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico.
28/01/2013. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos, Sílvia
Cabrita.
206729079

