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Diário da República, 2.ª série — N.º 11 — 16 de janeiro de 2015
14. Consolidação das Contas
(Estado e Segurança Social)

e) Ver resposta ao contraditório constante do ponto 3 - ofício n.º 1495 da entidade no qual apresenta
f)

alegações de outros pontos do Parecer.
Ver resposta ao contraditório constante do ponto 3 - ofício n.º P12436 da entidade no qual apresenta
alegações de outros pontos do Parecer.
208318874

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Despacho (extrato) n.º 493/2015
Por despacho do Exmo. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, de 05 de janeiro de 2015, no uso de competência delegada, é a
Exma. Juíza de Direito, Dra. Rosa Margarida da Silva Pires, desligada do serviço para efeitos de aposentação/jubilação por limite de idade, com
efeitos reportados a 19.12.2014.
6 de janeiro de 2015. — O Juiz Secretário do Conselho Superior da Magistratura, Joel Timóteo Ramos Pereira.
208344064

MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público
Despacho (extrato) n.º 494/2015
Por despacho de S. Ex.ª o Conselheiro Vice-Procurador-Geral da República de 14 de Novembro de 2014:
Mestre Raquel Couto Matos Coelho — Auditora de Justiça nomeada procuradora-adjunta, em regime de estágio, na Comarca de Braga/Vila Nova
de Famalicão, com efeitos a partir de 16 de Novembro de 2014.
Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
12 de janeiro de 2015. — O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

208359552

PARTE E
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso (extrato) n.º 546/2015

Aviso n.º 548/2015

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que Petar Dimitrov Petrov,
Professor Associado com Agregação da Universidade do Algarve, cessou
funções por motivo de aposentação, com efeitos a 01-01-2015.

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, a lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento
concursal comum destinado ao recrutamento para ocupação de quatro
postos de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa
de pessoal da Universidade de Coimbra, mediante a constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado publicado
sob o Aviso n.º 4440/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 64, de 1/04/2014, homologada por despacho Senhor Vice-Reitor da
Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes,
exarado a 30/12/2014, proferido por delegação de competências, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 02 de janeiro, através do
Despacho n.º 16/2014, foi afixada nas instalações do Serviço de Gestão
de Recursos Humanos, do Centro de Serviços Comuns, da Administração
desta Universidade, sitas no piso 1 do Edifício da Faculdade de Medicina,
Polo I da Universidade de Coimbra, Rua Larga, 3004-504 Coimbra, e
disponibilizada na página eletrónica deste serviço (url: www.uc.pt/drh).

2 de janeiro de 2015. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
208342939
Aviso (extrato) n.º 547/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que Julieta do Nascimento
Mateus, técnica superior da Universidade do Algarve, cessou a relação
jurídica de emprego público, por motivo de aposentação, com efeitos
a 1 de janeiro de 2015.
2 de janeiro de 2015. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
208342899

