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PARTE D
TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO

MINISTÉRIO PÚBLICO

Louvor n.º 21/2019

Procuradoria-Geral da República

Considerando:
a) Que pelo menos desde a reorganização judiciária e, logo, desde
a entrada em funções do Conselho de Gestão da Comarca do Porto,
as Exmas. Sras. Maria de Fátima Marques Fernandes, do Núcleo
de Matosinhos, Maria Isabel Pereira Galvão, de Santo Tirso, Maria
Margarida Marques dos Santos, de Vila Nova de Gaia, Maria Aurora
Pinto Amorim, do Porto e o Exmo. Sr. Leonel Silvério Pinto, de Vila
Nova de Gaia, desempenharam as funções de Secretário de Justiça
nos indicados Núcleos, assessorando diretamente o Administrador
Judiciário;
b) Que sempre o fizeram com um profissionalismo, preocupação e
cuidados em toda a linha irrepreensíveis, sempre atendendo aos interesses
dos serviços da Comarca e de cada um dos Núcleos em particular e, por
consequência, do superior interesse público;
c) Que, pese embora as dificuldades, o fizeram sempre sem descurarem o apoio e as tarefas inerentes aos serviços na sua direta responsabilidade;
d) Que o seu trabalho, assertividade e presenças (próprias daqueles que
se preocupam com as suas funções e que vão mesmo além delas) foram
essenciais a que se pudessem levar a cabo e, nalguns casos, superar os
objetivos delineados para a Secretaria do Tribunal;
e) Que foram essenciais no trabalho desenvolvido, nomeadamente
naquele que envolveu a gestão do segmento dos serviços da Secretaria
do Tribunal a seu cargo, assim como no estabelecimento de pontes de
contacto com os diversos departamentos da DGAJ e do IGFEJ, e com
outras entidades públicas e privadas;
f) Que sempre desenvolveram o seu trabalho com um sorriso e uma
palavra de incentivo que o Conselho de Gestão da Comarca teve oportunidade e a felicidade de apreciar, em todos os momentos,
O Conselho de Gestão da Comarca do Porto, reunido em sessão ordinária, em 19 de dezembro de 2018, deliberou por unanimidade aprovar
o presente voto de louvor e reconhecimento aos Exmos. Srs. acima
referidos que, por força do Movimento Ordinário de Oficiais de Justiça
de 2018, deixaram de exercer essas funções.
19 de dezembro de 2018. — O Administrador Judiciário, José Cabido.
311962886

Despacho (extrato) n.º 727/2019
Renovação de comissão de serviço
Por meu despacho de 07 de janeiro de 2019, é renovada, obtida a
necessária autorização, a comissão de serviço da técnica de justiça principal Anabela Cristina Eusébio Afonso, a exercer funções nos Serviços
de Apoio Técnico e Administrativo (SATA) da Procuradoria-Geral da
República, com efeitos reportados a partir de 1 de dezembro de 2018.
7 de janeiro de 2019. — O Secretário-Adjunto da Procuradoria-Geral
da República, Rui Dias Fernandes.
311961451
Despacho (extrato) n.º 728/2019
Por meu despacho de 07 de janeiro de 2019, é renovada, obtida a
necessária autorização, a comissão de serviço da técnica de justiça
adjunta Ana Cristina Fernandes Toureiro, a exercer funções na Equipa de
Projeto SIMP/AGIC, da Procuradoria-Geral da República, com efeitos
reportados a partir de 1 de janeiro de 2019.
7 de janeiro de 2019. — O Secretário-Adjunto da Procuradoria-Geral
da República, Rui Dias Fernandes.
311961508

Conselho Superior do Ministério Público
Deliberação (extrato) n.º 78/2019
O Conselho Superior do Ministério Público reunido em sessão plenária
no dia 10 de janeiro de 2019, nomeou, em comissão de serviço, por 3
anos, o procurador-geral-adjunto, Licenciado Albano Manuel Morais
Pinto Diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal
(DCIAP). (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
11 de janeiro de 2019. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
311974566

PARTE E
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
Aviso (extrato) n.º 1034/2019
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 Suzana Pereira
Duarte Barbosa, para a categoria de assistente operacional, da carreira
de assistente operacional, remuneração € 600,00, que corresponde à
1.ª posição remuneratória, nível 1 da Tabela Remuneratória Única, com
efeitos a 1 de janeiro de 2019.
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º e 46.º da LTFP, aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, terá a seguinte composição:
Presidente: Virgínia Cláudia Teixeira Moreira, Administradora; Vogais
efetivos: Maria Teresa Monteiro Teixeira, Coordenadora Técnica e Maria
João Gavina Maia Pereira, Técnica Superior; Vogais suplentes: António
Jorge Reis Baptista da Piedade, Coordenador Técnico, Susana Maria da
Silva Neves, Técnica Superior.

O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem a
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto
na alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
8 de janeiro de 2019. — O Presidente, António Luís Rodrigues Faria
de Carvalho.
311963014

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extrato) n.º 16/2019
Por despacho de 15 de outubro de 2018, do Reitor da Universidade
do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com Mauro Filipe Bontempo, na categoria
de Monitor, em regime de tempo parcial para o Instituto Superior de
Engenharia da Universidade do Algarve, no período de 15 de outubro
de 2018 a 14 de abril de 2019, auferindo o vencimento correspondente

