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PARTE E

 ORDEM DOS ADVOGADOS

Edital n.º 99/2015

Rui Santos, Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa da 
Ordem dos Advogados, faz saber, nos termos do artigo 195.º do Es-
tatuto da Ordem dos Advogados (Lei N.º 15/2005, de 26 de janeiro), 
que, no âmbito dos autos de Processo Disciplinar N.º 1047/2009-L/D, 
que correram termos por este Conselho e nos quais é arguida a Senhora 
Dra. Liliana Oleiro, portadora da Cédula Profissional N.º 11553L, foi 
determinada a suspensão por tempo indeterminado da inscrição da 
referida Senhora Advogada arguida, em razão do incumprimento da 
pena disciplinar em que foi condenada e por aplicação da alínea b) 
do artigo 138.º do mesmo diploma legal. Tal medida de suspensão 
produzirá os seus efeitos após o levantamento da suspensão da ins-
crição por incumprimento da pena aplicada no âmbito do Processo 
Disciplinar N.º 1642/2008-L/D.

19 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho de Deontologia 
de Lisboa da Ordem dos Advogados, Rui Santos.

208382426 

 Edital n.º 100/2015

Rui Santos, Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa faz 
saber, nos termos do artigo 195.º do Estatuto da Ordem dos Advogados 
(Lei n.º 15/2005 de 26 de janeiro) que, no âmbito dos autos de processo 
disciplinar n.º 1129/2008 -L/D, que correram termos por este Conselho 
e nos quais é arguida a Senhora Dra. Maria Cristina Ferreira, portadora 
da cédula profissional n.º 12607L, foi determinada a suspensão por 
tempo indeterminado da inscrição da referida Senhora Advogada ar-
guida, em razão do incumprimento da pena em que foi condenada e por 
aplicação das alíneas b) e c) do artigo 138.º do mesmo diploma legal. 
Tal medida de suspensão foi notificada à Senhora Advogada arguida 
em 27.11.2014, pelo que, se considera que iniciou a produção dos seus 
efeitos em 06.01.2015.

19 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho de Deontologia 
de Lisboa da Ordem dos Advogados, Rui Santos.

208382401 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extrato) n.º 1188/2015
Na sequência da eleição dos docentes para efeitos de nomeação 

reitoral do diretor de departamento, de acordo com os artigos 7.º, 
n.º 4, alínea a) e 11.º, do Regulamento do Departamento de Ciências 
Sociais e de Gestão da Universidade Aberta, publicado no D.R., 
2.ª série, n.º 98, de 22/05/2014 através do Despacho n.º 6735/2014, 
com o artigo 55.º, n.º 3, alínea a), dos Estatutos da Universidade 
Aberta, homologados pelo Despacho Normativo n.º 65 -B/2008, de 12 
de dezembro, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de 
22 de dezembro e com o artigo 9.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento 
da Estrutura Orgânica da Universidade Aberta, publicado no D.R., 
2.ª série, n.º 210, de 30 de outubro, pelo Regulamento n.º 489/2014, 
e nos termos e ao abrigo do artigo 37.º, n.º 1, alínea i), dos referidos 
Estatutos, nomeio a Doutora Maria Isabel da Conceição João, profes-
sora auxiliar com agregação do mapa de pessoal desta universidade, 
Diretora do Departamento de Ciências Sociais e de Gestão (DCSG), 
para o próximo biénio.

A presente nomeação é efetuada por urgente conveniência de serviço 
e produz efeitos a partir de 29 de janeiro de 2015, inclusive.

21 de janeiro de 2015. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva 
Dias.

208384362 

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Reitoria
Despacho n.º 1189/2015

Nomeação de júri para deliberar sobre o pedido
de reconhecimento de habilitações

estrangeiras ao nível de Licenciatura
Nos termos do n.º 1 do Artigo 17 do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21.06, 

nomeio, para deliberar sobre o pedido de reconhecimento de habilitações 
estrangeiras ao nível de licenciatura apresentado nesta Universidade por 
Beatriz Maria Romagnol Trigo, os seguintes elementos:

Doutora Maria Gabriela Cabral Bernardo Funk, professora auxiliar 
da Universidade dos Açores, que presidirá;

Doutor Eduardo Jorge Moreira da Silva, professor auxiliar da Uni-
versidade dos Açores;

Doutor Vítor Humberto Guiomar Cardoso Ruas, professor auxiliar 
da Universidade dos Açores.

21 de janeiro de 2015. — A Vice -Reitora para a Área Académica, 
Ana Teresa Alves.

208383699 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Aviso (extrato) n.º 1274/2015

1 — Nos termos do 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 pública a publicitação da Lista Unitária de Ordenação 
Final relativa ao procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, do 
mapa de pessoal da Universidade do Algarve, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso 
n.º 4436/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 
1 de abril de 2014.

2 — A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por despa-
cho do Reitor da Universidade do Algarve de 12 de Janeiro de 2015, 
foram notificados os candidatos, através de email, encontrando -se afi-
xada em local visível e público das instalações da Direção de Serviços 
de Recursos Humanos e disponibilizada na sua página eletrónica em 
https://www.ualg.pt/home/pt/srh/concursos -pessoal -nao -docente.pt, em 
conformidade com os n.os 4, 5, e 6 do artigo 36.º da referida Portaria.

3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser inter-
posto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º 
do mesmo Diploma.

19 de janeiro de 2015. — A Diretora de Serviços de Recursos Huma-
nos, Sílvia Cabrita.

208382548 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria
Declaração de retificação n.º 97/2015

Alteração de Ciclo de Estudos
Por ter sido publicada com inexatidão a Declaração de Retificação 

n.º 1321/2014, no Diário da República, 2.ª série, n.º 251, de 30 de de-
zembro, retifica -se que, onde se lê “[...] n.º 3162/2014 [...]”, deve ler -se 
“[...] n.º 3165/2014 [...]”.

14 de janeiro de 2015. — O Vice -Reitor, Eduardo Pereira.
208382248 

 Despacho n.º 1190/2015
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade de 

Lisboa, homologados pelo Despacho normativo, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril, com o n.º 5 -A/2013, conjugado 
com o disposto na alínea h) do n.º 2.1 do Despacho publicado no Diário 


