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PARTE D

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Despacho (extrato) n.º 857/2017
Licenciado António Júlio Caetano Correia, procurador -geral adjunto a exercer as funções na Procuradoria -Geral Distrital de Coimbra, cessa 

funções por efeitos de aposentação/jubilação.

9 de janeiro de 2017. — O Secretário da Procuradoria -Geral da República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
310162465 

PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Aviso n.º 719/2017
1 — Nos termos do disposto nos n.º s 1 e 3 do artigo 30.º da 

Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, faz -se público que se encon-
trará afixada em local visível e público da ESEL e disponível em 
www.esel.pt, a partir da data de publicação do presente aviso no 
Diário da República, lista de candidatos admitidos e excluídos ao 
procedimento concursal comum para preenchimento de 3 postos de 
trabalho na categoria/carreira de Assistente Técnico na modalidade 
de relação jurídica de emprego público, a constituir por contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo 
Aviso n.º 15209/2016, publicado no DR., N.º 232, 2.ª série, de 5 de 
dezembro de 2016.

2 — Mais se informa que os candidatos excluídos, como estatui o 
n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com 
a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, são noti-
ficados, para a realização da audiência dos interessados, de acordo 
com o estabelecido no CPA, utilizando para tal o formulário pró-
prio, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, da Diretora Geral da 
DGAEP, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de 
maio de 2009, disponível no site da ESEL (www.esel.pt), e remetido 
por correio, registado e com aviso de receção, para a Escola Supe-
rior de Enfermagem de Lisboa, sita na Avenida do Brasil, n.º 53 -B, 
1700 -063 Lisboa, ou entregues, pessoalmente, das 10h00 às 12h00 e 
das 14h00 às 16h00 na mesma morada.

4 de janeiro de 2017. — A Presidente, Maria Filomena Mendes 
Gaspar.

310166426 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Psicologia

Aviso n.º 720/2017
Declara -se sem efeito o Aviso n.º 524/2017 publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 8, de 11 de janeiro de 2017, por não ter sido 
publicado na parte do ato J1) Administração Pública — Concursos para 
cargos dirigentes.

11 de janeiro de 2017. — A Diretora Executiva, Lic. Carminda Pe-
quito Cardoso.

310171983 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Despacho (extrato) n.º 858/2017
Por despacho de 06 -12 -2016 do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, foi autorizada, findo o período experimental de cinco 
anos, a manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com o Doutor António Ventura Gouveia, como 
Professor Adjunto, do mapa de pessoal docente do Instituto Politécnico 
de Viseu, para o exercício de funções na Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão de Viseu, com efeitos à data de 21 -12 -2016, posicionado no 
escalão 1 índice 185 da tabela remuneratória do pessoal docente do 
ensino superior politécnico, em tempo integral e exclusividade.

09 de janeiro de 2017. — O Administrador, Mário Luís Guerra de 
Sequeira e Cunha.

310161411 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE
Aviso n.º 721/2017

Procedimento concursal comum para preenchimento até dois 
postos de trabalho na carreira e categoria de assistente 
operacional (motorista de veículos pesados e/ou transportes 
coletivos).
1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 33.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, abreviadamente designada por LTFP, na sua atual redação, 
conjugada com alínea a) do n.º 1 do artigo 19.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, e do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual 
redação, torna -se público que, por despacho do signatário exarado no 
dia 02 de janeiro de 2017, na sequência da deliberação favorável tomada 
na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 28 de julho 
de 2016, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 
dia seguinte ao da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário 
da República, procedimento concursal comum para preenchimento até 


