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PARTE D

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Deliberação (extrato) n.º 1091/2018
O Conselho Superior do Ministério Público, reunido em sessão plenária no dia 25 de setembro de 2018, nomeou o procurador -geral -adjunto, 

Licenciado Albano Manuel Morais Pinto, para em comissão de serviço, exercer funções no Supremo Tribunal de Justiça.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de outubro de 2018. — O Secretário da Procuradoria -Geral da República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

311697635 

PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Aviso n.º 14277/2018

Nos termos e para os efeitos dos artigos 45.º a 51.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que o período experimental do vínculo, 
na carreira/categoria de Assistente Técnico, cumprido pela trabalhadora 
Maria Helena Lourenço Costa na sequência de celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a Escola 
Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL), foi concluído com sucesso. 
O resultado da avaliação deste período experimental foi homologado por 
despacho de 16 de agosto de 2018, da Presidente da ESEL.

24 de agosto de 2018. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 
dos Santos.

311675157 

 Despacho n.º 9365/2018
Por meu despacho de 24 de janeiro de 2018, no uso de competência 

delegada, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente 
desta Escola:

José Manuel Ferreira Brás, assistente convidado, em regime de con-
trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo e acu-
mulação de funções a tempo parcial (8 %), de 19 de fevereiro de 2018 
a 31 de julho de 2018, auferindo a remuneração correspondente a 8 % 
do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal 
docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria.

22 de março de 2018. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 
dos Santos.

311674769 

 Despacho n.º 9366/2018

Por meu despacho de 22 de janeiro de 2018, no uso de competência 
delegada, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente 
desta Escola:

Patrício Ricardo da Terra Aguiar, assistente convidado, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo e 
acumulação de funções a tempo parcial (13 %), de 01 de fevereiro de 
2018 a 31 de julho de 2018, auferindo a remuneração correspondente 
a 13 % do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório 
do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria;

Vera Lúcia da Rocha Miranda Braga, assistente convidado, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 
e tempo parcial (30 %), de 01 de fevereiro de 2018 a 31 de agosto de 

2018, auferindo a remuneração correspondente a 30 % do escalão 1, 
índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 
Ensino Superior Politécnico para esta categoria.

22 de março de 2018. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 
dos Santos.

311674882 

 Despacho (extrato) n.º 9367/2018
Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, faz  -se público que, após homologação da 
lista unitária de ordenação final dos candidatos, no âmbito do procedi-
mento concursal comum, aberto pelo Aviso n.º 8153/2016, publicado no 
D.R. n.º 123, 2.ª série, de 20 de junho de 2016, e alterado pela Declaração 
de Retificação n.º 732/2016, publicada no D.R. n.º 132 de 12 de julho de 
2016 e pela Declaração de Retificação n.º 738/2016, publicada no D.R. 
n.º 136 de 18 de julho de 2016, foi autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental, 
de um Assistente Técnico da carreira de Assistente Técnico, do mapa 
de Pessoal da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, com Sandro 
Miguel Rodrigues Alcobia, com efeitos a 01 de setembro de 2018, ficando 
posicionado na 1.ª Posição Remuneratória, Nível Remuneratório 5, da 
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

23 de agosto de 2018. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 
dos Santos.

311675546 

 ORDEM DOS ADVOGADOS

Edital n.º 944/2018
Paulo Graça, Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa da 

Ordem dos Advogados, faz saber, nos termos do artigo 202.º do Estatuto 
da Ordem dos Advogados (Lei n.º 145/2015 de 9 de setembro) que, 
no âmbito dos autos de processo disciplinar n.º 586/2011 -L/D, que 
correram termos por este Conselho e nos quais é arguida a Senhora 
Dr.ª Marília Reis Roque, portadora da cédula profissional n.º 13228L, 
foi determinada a suspensão por tempo indeterminado da inscrição da 
Senhora Advogada arguida, em razão do incumprimento da pena em 
que foi condenada e por aplicação da alínea b) do artigo 143.º do mesmo 
diploma legal. Tal medida de suspensão iniciou a produção dos seus 
efeitos em 15/09/2018.

17 de setembro de 2018. — O Presidente do Conselho de Deontologia 
de Lisboa, Paulo Graça.

311671228 
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