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Formação sobre obtenção de prova e videoconferência transfronteiriça, 
Direção -Geral da Administração da Justiça (2017).

Ação de Formação Contínua sobre Direito Internacional da Família, 
Centro de estudos Judiciários (2016).

Formação sobre “Convenções e Regulamentos Europeus”, Instituto 
de Registos e Notariado (2014).

Outros elementos:
Apoio na manutenção e gestão de conteúdos do site do Conselho 

Superior da Magistratura;
Coautor e responsável pela manutenção do site do Ponto de Contacto 

Português da RJE -Civil, destinado à disponibilização de conteúdos 
jurídicos na área da cooperação judiciária civil europeia e internacional 
(URL: http://www.redecivil.mj.pt/).

312351588 

 Despacho (extrato) n.º 5863/2019
Por despacho do Exmo. Senhor Vice -Presidente do Conselho Su-

perior da Magistratura de 03 -06 -2019, foi a Exma. Senhora Juíza de 
Direito Dra. Branca Maria Pinto Rodrigues Macedo Varela, juíza de 
direito, interina, nos Juízos centrais cíveis e criminais, do comércio, de 
execução, de instrução criminal e de família e menores da comarca de 
Braga (Artigo 107.º), nomeada, como requereu, juíza de direito efetiva 
no mesmo lugar, nos termos do artigo 45.º, n.º 1 e 5 do Estatuto dos 
Magistrados Judiciais.

(Posse imediata)
3 de junho de 2019. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior da 

Magistratura, Carlos Castelo Branco.
312353823 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Despacho (extrato) n.º 5864/2019

Nomeação, em comissão de serviço, para exercer 
funções como especialista do NAT

Por meu despacho de 6 de maio de 2019 e obtida a necessária auto-
rização, é nomeada, em regime de comissão de serviço, nos termos do 
disposto no artigo 2.º, n.º 2, da Lei n.º 1/97, de 16 de janeiro, para exercer 
funções como especialista do Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) da 
Procuradoria -Geral da República, a técnica superior Lic. Catarina Maria 
da Silva Rita, do mapa de pessoal da Agência para o Desenvolvimento 
e Coesão, I. P., com efeitos a partir do dia 1 de junho de 2019.

3 de junho de 2019. — O Secretário -Adjunto da Procuradoria -Geral 
da República, Rui Dias Fernandes.

312351871 

 Conselho Superior do Ministério Público

Despacho (extrato) n.º 5865/2019
Licenciada Maria da Conceição Rodrigues, procuradora da República 

a exercer funções na Comarca de Aveiro/Ovar, cessa funções por efeito 
de aposentação/jubilação.

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

312350494 

PARTE E

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Contrato (extrato) n.º 300/2019
Por despacho de 6 de fevereiro de 2019 e 8 de abril de 2019, do Reitor 

da Universidade do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo com a Doutora Cátia Andreia 
Vera Veríssimo de Sousa, na categoria de Professora Adjunta Convidada, 
em regime de tempo parcial a 27,5 %, pelo período de 1 ano, com efeitos 
a 6 de fevereiro de 2019, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo da Universidade do Algarve, e respetiva alteração contratual 
para 60 %, com efeitos a 08 de abril de 2019, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1, índice 185 da tabela remuneratória do 
ensino superior politécnico.

29 -05 -2019. — O Administrador, António Cabecinha.
312351499 

 Contrato (extrato) n.º 301/2019
Por despacho de 11 de fevereiro de 2019 do Reitor da Universidade 

do Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com a Licenciada Ircília Martins Pereira Gonçal-
ves, na categoria de Assistente Convidada, em regime de acumulação a 
25 %, para a Escola Superior de Educação e Comunicação da Universi-
dade do Algarve, no período de 15 de fevereiro de 2019 a 10 de agosto 
de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 
da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico.

29 -05 -2019. — O Administrador, António Cabecinha.
312351522 

 Edital (extrato) n.º 784/2019

Procedimento concursal de seleção internacional para a contratação 
de um(a) doutorado(a) ao abrigo do Decreto -Lei

n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho
1 — Por despacho de 18 de fevereiro de 2019 do Reitor da Universi-

dade do Algarve, e nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 1 de julho, 
faz -se público que se encontra aberto pelo prazo de 20 dias úteis, a contar 
da data de publicação do presente aviso, procedimento concursal de 
seleção internacional para a contratação de um(a) doutorado(a) de nível 
inicial, para o exercício de atividades de investigação científica na área 
científica de Neurociências Cognitivas ou Psicologia Cognitiva ou áreas 
afins, no âmbito do projeto “Looking into N170: Exploring how the brain 
adapts to reading acquisition and expertise -READ -BRAIN” - PTDC/PSI-
-GER/32602/2017” financiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia 
(FCT) para o Centro de Investigação em Biomedicina da Universidade 
do Algarve (CBMR).

2 — O recrutamento é feito de entre doutorados nacionais, estran-
geiros e apátridas que sejam detentores de um currículo científico e 
profissional que revele um perfil adequado à atividade a desenvolver.

3 — Os doutorados são contratados pelo nível remuneratório 33 da 
Tabela Remuneratória Única, a que corresponde a remuneração base 
mensal de 2.128,34€, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções equiparadas 
às de Investigador Auxiliar.

4 — O aviso integral do procedimento concursal será disponibilizado 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), no endereço www.bep.gov.pt, e nos 

isabelcapela
Realce


