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Despacho (extrato) n.º 15243/2015

Por meu despacho de 26 de outubro e nos termos do disposto no n.º 3 do
artigo 99.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna, na mesma categoria e posição remuneratória, ao Assistente Operacional — motorista — Júlio Carlos Parreira,
no mapa de pessoal do Tribunal da Relação de Lisboa, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Por despacho do Exmo. Vice-Presidente do Conselho Superior da
Magistratura, de 02 de dezembro de 2015, no uso de competência delegada, é a Exma. Juíza Desembargadora do Tribunal da Relação de
Évora, Dra. Maria Alexandra Afonso de Moura Santos, desligada do
serviço para efeitos de aposentação/jubilação.

9 de novembro de 2015. — O Presidente do Tribunal da Relação de
Lisboa, Luís Maria Vaz das Neves.
209186238

4 de dezembro de 2015. — O Juiz-Secretário, Joel Timóteo Ramos
Pereira.
209186562
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Despacho n.º 15246/2015

Despacho n.º 15244/2015

Alteração de Ciclo de Estudos

Dando cumprimento ao estipulado nos artigos 45.º a 51.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por meu despacho de
23 de novembro de 2015, foi homologada a ata do júri designado para
avaliar o período experimental da trabalhadora, Maria de Lurdes Cardoso, assistente operacional do mapa de pessoal da Escola em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, onde
consta a deliberação de conclusão com sucesso do período experimental
com a classificação final de 13,51 valores.
23 de novembro de 2015. — A Presidente, Maria da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento.
209184545
Despacho n.º 15245/2015
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, na atual redação, torna-se público que
a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito
do procedimento concursal com vista ao preenchimento de um posto
de trabalho na categoria e carreira geral de técnico superior — área de
Audiovisuais e Produção dos Média, do mapa de pessoal não docente
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo incerto,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 158, de 14 de agosto
de 2015, homologada por meu despacho de 4 de dezembro de 2015,
será afixada em local visível e público da Escola e disponível na página
eletrónica deste serviço em www.esenfc.pt, a partir da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.
4 de dezembro de 2015. — A Presidente, Maria da Conceição Saraiva
da Silva Costa Bento.
209181515

ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Aviso n.º 14871/2015
Avisam-se todos os interessados, que a lista provisória dos candidatos
excluídos ao concurso em mérito absoluto de professor auxiliar na área
disciplinar de Sistemas de Informação (Business Intelligence), aberto
pelo edital n.º 139/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 36, de 20 de fevereiro de 2015, encontra-se afixada na vitrine da
Unidade de Recursos Humanos, ala Sul, e disponibilizada na página
eletrónica do ISCTE-IUL http://www.iscte-iul.pt/quem_somos/Working_
at_ISCTE/concursos, pelo período de 5 dias úteis.
4 de dezembro de 2015. — A Administradora, Teresa Laureano.
209180973

Mestrado em Ciências da Complexidade
O Conselho Científico do ISCTE — Instituto Universitário de
Lisboa em regime de associação com a Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, nos termos das disposições legais em vigor,
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março de 2006,
alterado pelos Decretos-Leis n.os 107/2008, de 25 de junho, 230/2009,
de 14 de setembro e 115/2013, de 7 de agosto, aprovou a alteração
ao ciclo de estudos conducente à atribuição do grau de mestre em
Ciências da Complexidade que a seguir se publicam. Esta alteração
foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior em 17 de junho
de 2015 com o n.º R/A-Ef 1045/2011/AL01.
Artigo 1.º
Alteração do plano de estudos
O ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa em regime de associação
com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa alteram o plano
de estudos do ciclo de estudos conducente à atribuição do grau de mestre
em Ciências da Complexidade, para o plano de estudos constante do
anexo I a este despacho, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Regime de transição
Os estudantes que frequentam o plano de estudos aprovado pelo
Despacho n.º 9317/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 143, de 27 de julho de 2011, são integrados no plano de estudos fixado neste despacho de acordo com as regras aprovadas pelo Conselho
Científico em 26 de fevereiro de 2015, e constantes do anexo II a este
despacho, do qual faz parte integrante.
Artigo 3.º
Aplicação
Esta alteração do plano de estudos produz efeitos a partir do ano
letivo 2015/2016.
16 de novembro de 2015. — O Reitor do ISCTE-IUL, Luís Antero
Reto.

