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PARTE D

 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Despacho n.º 6886/2018
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 99.º, n.º 3, da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, obtido que foi o acordo do Instituto de Segurança 
Social, I. P., autorizo a consolidação da mobilidade no mapa de pessoal 
do Supremo Tribunal de Justiça, na categoria de Assistente Operacional, 
da trabalhadora Helena Maria Albuquerque Andrade Silvano, com efeitos 
a 1 de março de 2018.

26 de junho de 2018. — O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, 
António Henriques Gaspar.

311463633 

 TRIBUNAL DE CONTAS

Direção-Geral

Aviso (extrato) n.º 9576/2018
Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que o Senhor Juiz Conselheiro 
do Tribunal de Contas, António Augusto Pinto dos Santos Carvalho foi 
desligado do serviço para efeitos de aposentação/jubilação, com efeitos 
a 01 de junho de 2018, com o escalão 1, índice 260.

21 de junho de 2018. — O Diretor -Geral, José F. F. Tavares.
311461421 

 Aviso (extrato) n.º 9577/2018
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, ficam notificados os candidatos ao 
concurso externo de admissão ao estágio de ingresso na carreira de 
técnico verificador superior para preenchimento de 30 postos de traba-
lho, aberto pelo aviso n.º 3299/2018, publicado no Diário da República 
n.º 51, 2.ª série, de 13 de março de 2018, que se encontram publicitadas 
na página eletrónica do Tribunal de Contas www.tcontas.pt >Recursos 
Humanos > Ofertas de Emprego as listas de candidatos admitidos e 
excluídos ao referido procedimento.

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Despacho (extrato) n.º 6887/2018
Licenciada Maria da Conceição Amorim Arantes Rodrigues de Sousa 

e Silva, procuradora -adjunta colocada na comarca de Viana do Castelo, 
cessou funções por efeito de aposentação/jubilação.  (Isento de fiscali-
zação prévia do Tribunal de Contas).

26 de junho de 2018. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

311458125 

Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico a interpor no prazo 
de oito dias úteis para o Diretor -Geral do Tribunal de Contas, como 
prescrito no n.º 1 do artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 204/98.

Os recursos referidos devem ser enviados para o endereço audiencia-
tvs@tcontas.pt, até ao termo do prazo de pronúncia, ou diretamente nas 
instalações da Direção -Geral do Tribunal de Contas (DGTC), Avenida da 
República n.º 65, Lisboa, entre as 09H00 e as 13H00 e entre as 14H30 
e 17H30, ou ainda em envelope fechado, por correio registado com 
aviso de receção para a Direção -Geral do Tribunal de Contas, Avenida 
Barbosa du Bocage, n.º 61, 1069 -045 Lisboa.

O processo do concurso está disponível para consulta na Secção de 
Pessoal desta Direção -Geral, Avenida da República n.º 65, entre as 
09H00 e as 13H00 e entre as 14H30 e 17H30.

Os candidatos admitidos serão notificados da data e local da realização 
do método de seleção Prova de Conhecimentos, por aviso a publicar 
no Diário da República e na página eletrónica do Tribunal de Contas 
acima referida.

Quaisquer esclarecimentos relacionados com este aviso poderão ser 
obtidos na Secção de Pessoal da DGTC, ou pedidos por via eletrónica 
para o endereço questoesconctvs@tcontas.pt.

4 de julho de 2018. — A Subdiretora -Geral, Márcia Vala.
311488209 

PARTE E

 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Édito n.º 182/2018

Em conformidade com o artigo 11.ºA dos Estatutos desta Caixa, na 
redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 193/97 de 29/7, se de-
clara que, para habilitação edital ao subsídio de € 1.064,21 constituído 
por Jorge Monteiro Costa, sócio desta Caixa n.º 25964, falecido em 
03/04/2018, correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação 
deste anúncio no “Diário da República” citando as pessoas que se jul-
garem com direito ao referido subsídio a deduzirem a sua habilitação 
naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir 
sobre o seu pagamento.

27/06/2018. — O Administrador -Delegado, Alípio Magalhães Fer-
nandes.

311461527 

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Aviso n.º 9578/2018

Abertura de procedimento concursal para o recrutamento
de um assistente técnico

Considerando a existência de um posto de trabalho previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal da ESEP, na carreira e categoria de as-
sistente técnico;

Considerando que o Conselho de gestão, em sede de reunião realizada 
a 05 de junho de 2018, confirmada a existência da correspondente vaga 
no mapa de pessoal da ESEP, entendeu oportuno e necessário aprovar 
a abertura de recrutamento para o preenchimento do referido posto de 
trabalho;

Considerando, ainda,
Que não existe pessoal excedentário noutros serviços da escola;

isabelcapela
Realce


