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PARTE D
CONSELHO SUPERIOR DOS TRIBUNAIS
ADMINISTRATIVOS E FISCAIS

Despacho (extrato) n.º 6172/2019

Luísa Mafalda Gomes da Silva Assunção de Andrade — nomeada, a
título definitivo, juíza dos tribunais administrativos e fiscais e colocada,
em vaga de auxiliar, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, na
área tributária, com efeitos a 1 de julho de 2019.
Posse em cinco dias, perante o presidente do respetivo tribunal.

Por despacho de 1 de julho de 2019, do Presidente do Conselho
Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e ao abrigo da
deliberação daquele Conselho Superior de 17 de janeiro de 2017
[deliberação (extrato) n.º 62/2017, publicada no Diário da República,
2.ª série, n.º 20, de 27 de janeiro de 2017], foram subdelegados no
Presidente do Tribunal Central Administrativo Norte, Juiz Desembargador Pedro Nuno Pinto Vergueiro, os poderes conferidos por
aquela deliberação para a prática dos atos relativos a licenças, faltas,
autorizações de ausência do serviço e autorizações de residência dos
juízes em exercício de funções naquele tribunal, ratificando todos os
atos praticados nos apontados domínios.

1 de julho de 2019. — O Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Vítor Manuel Gonçalves Gomes.
312411495

1 de julho de 2019. — O Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Vítor Manuel Gonçalves Gomes.
312411616

Despacho (extrato) n.º 6171/2019
Por despacho do Presidente do Conselho Superior dos Tribunais
Administrativos e Fiscais de 1 de julho de 2019:

PARTE E
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
Aviso n.º 11029/2019
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 encontrará 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,
a lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal
comum para preenchimento de 2 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 5886/2019 publicado na
2.ª série do D.R. n.º 65 de 2 de abril e com declaração de retificação
n.º 390/2019, publicada na 2.ª série do D.R n.º 85 de 3 de maio.
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 notificados, para a
realização da audiência dos interessados, de acordo com o estabelecido
no CPA, utilizando para tal o formulário próprio, 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 Superior 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.
5 de junho de 2019. — A Presidente, Maria Filomena Mendes Gaspar.
312366476

Contrato (extrato) n.º 311/2019
Por despacho de 11 de agosto 2017 da Vice-reitora, Professora Doutora Ana Maria de Melo Sampaio de Freitas, em substituição do Reitor
da Universidade do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo com o Licenciado Paulo
Manuel Baptista Grave Caldeira, na categoria de assistente convidado,
em regime de acumulação a 12,5 %, para o Departamento de Ciências
Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, no período de 1
de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018, auferindo o vencimento
correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória dos
docentes do ensino superior universitário.
17 de janeiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
312366719
Contrato (extrato) n.º 312/2019
Por despacho de 9 de agosto 2017 da Vice-reitora, Professora Doutora Ana Maria de Melo Sampaio de Freitas, em substituição do Reitor
da Universidade do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo com a Licenciada Ana Paula
Neves Fernandes do Vale, na categoria de assistente convidada, em
regime de acumulação a 20 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, no período de 16 de
setembro de 2017 a 15 de setembro de 2018, auferindo o vencimento
correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória dos
docentes do ensino superior universitário.
23 de janeiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
312366735
Contrato (extrato) n.º 313/2019

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extrato) n.º 310/2019
Por despacho de 18 de agosto 2017 da Vice-reitora, Professora Doutora Ana Maria de Melo Sampaio de Freitas, em substituição do Reitor
da Universidade do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo com a Mestre Joana Ferreira
Veloso Gomes, na categoria de assistente convidada, em regime de
acumulação a 10 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e
Medicina da Universidade do Algarve, no período de 1 de setembro de
2017 a 31 de agosto de 2018, auferindo o vencimento correspondente
ao escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino
superior universitário.
11 de janeiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
312366679

Por despacho de 31 de março de 2019, do Reitor da Universidade do
Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com o Doutor Márcio Alexandre Filipe Simão,
na categoria de Professor Auxiliar Convidado, em regime de tempo
parcial a 30 %, para Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina
da Universidade do Algarve, no período de 31 março de março de 2019
a 10 de outubro de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória dos docentes do ensino
superior universitário.
6 de junho de 2019. — O Administrador, António Cabecinha.
312369432
Contrato (extrato) n.º 314/2019
Por despacho de 4 de março de 2019, do Reitor da Universidade
do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públi-

