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PARTE D

 TRIBUNAL DE CONTAS

Louvor n.º 291/2019

Cessa hoje funções, em virtude da sua passagem à aposentação, a 
Auditora Teresa Manuela de Almeida Nunes, após 42 anos de serviço 
público, 28 dos quais no Tribunal de Contas.

A Senhora Auditora Teresa Nunes desempenhou funções no Tribunal 
de Contas no âmbito do Parecer sobre a Conta Geral do Estado, sendo 
de destacar que representou o Tribunal na Comissão da Dívida Pública 
da INTOSAI (Organização Mundial dos Tribunais de Contas), durante 
mais de 25 anos.

No exercício das funções que lhe foram cometidas, a Senhora Auditora 
Teresa Nunes, sempre prestigiou o Tribunal através da sua reconhecida 
competência e dedicação ao serviço público.

Assim, louvo publicamente a Senhora Auditora Teresa Manuela 
de Almeida Nunes pela forma como exerceu a suas funções neste 
Tribunal.

31-5-2019. — O Presidente, Vítor Caldeira.

312346185 

 Deliberação (extrato) n.º 721/2019
O Conselho Superior do Ministério Público, reunido em Plenário no 

dia 28 de maio de 2019, nomeou, em comissão de serviço, a Professora 
Doutora Catarina Teresa Rola Sarmento e Castro, como vogal do Con-
selho Consultivo da Procuradoria -Geral da República.

5 de junho de 2019. — O Secretário da Procuradoria -Geral da Repú-
blica, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

312358108 

 MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público

Deliberação (extrato) n.º 720/2019
O Conselho Superior do Ministério Público, reunido em Plenário no 

dia 28 de maio de 2019, nomeou, em comissão de serviço, por 3 anos, 
o Procurador da República, Licenciado Manuel Eduardo Matos Santa, 
para exercer o cargo de inspetor do Ministério Público, com efeitos a 
partir de 17 de junho de 2019.

30 de maio de 2019. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

312349717 

PARTE E

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Belas-Artes

Declaração de Retificação n.º 531/2019

Para os devidos efeitos se retifica o Edital n.º 675/2019, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 101, de 27 de maio de 
2019, a p. 16344, respeitante à abertura de procedimento concursal 
documental internacional para uma vaga de Professor Auxiliar, na 
área de Belas -Artes — Ciências da Arte e do Património, nomea-
damente no parâmetro de avaliação e de seriação B. Capacidade 
Pedagógica — 40 %:

No ponto 1 onde se lê «e -clearing,» deve ler -se «e -learning»;
No ponto 3 onde se lê «Dedicação e qualidade das atividades pro-

fissionais relacionadas com a docência — 15 %: este parâmetro avalia 
o envolvimento anterior na lecionação de aulas práticas ou teórico-
-práticas, em trabalhos de laboratório ou de supervisão clínica no ensino 
pré -graduado e pós -graduado» deve ler -se «Dedicação e qualidade das 
atividades profissionais relacionadas com a docência — 15 %: este pa-
râmetro avalia o envolvimento anterior na lecionação de aulas práticas 
ou teórico -práticas, em trabalhos de laboratório.».

Retifica -se ainda que, no parágrafo VIII (Instrução da Candidatura), no 
ponto 1, onde se lê «1) Cinco exemplares em suporte digital (preferen-
cialmente, pin drive) contendo os seguintes documentos:» deve ler -se 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 5805/2019

Nos termos das competências delegadas no Presidente do Conselho 
Científico da Faculdade pelo ponto 3.2 do Despacho n.º 5011/2019, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 96, de 20 de maio, 
subdelego a presidência do júri do reconhecimento específico de habili-
tações estrangeiras requerido por Daniel Melo Costa Santos, no Doutor 
João Manuel de Almeida Serra, Professor Catedrático, na qualidade de 
Presidente do Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e 
Energia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura, 
considerando -se ratificados todos os atos praticados ao seu abrigo desde 
essa data.

29 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Científico da Facul-
dade de Ciências da Universidade de Lisboa, Luís Manuel Carriço.

312342767 

«1) Cinco exemplares em suporte digital (preferencialmente, pen drive) 
contendo os seguintes documentos:».

27 de maio de 2019. — O Presidente, Prof. Doutor Fernando António 
Baptista Pereira.

312336935 


