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3 — Em nenhum caso a equivalência estabelecida poderá dar, só por 
si, direito a qualquer contagem de tempo de serviço na nova carreira, a 
qual é sempre aferida pelas disposições legais aplicáveis.

Artigo 26.º

Ordenação final dos estagiários

1 — Os estagiários serão ordenados pelo júri em função da classi-
ficação final do estágio, não sendo aprovados os que tiverem obtido 
classificação inferior a Bom (14 valores).

2 — Os candidatos aprovados mantêm-se em exercício de funções, 
na qualidade em que se encontrarem, nos termos da legislação aplicável.

312266562 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Deliberação (extrato) n.º 595/2019
O Conselho Superior do Ministério Público, reunido em Plenário no 

dia 30 de abril de 2019, nomeou o procurador -geral -adjunto Vítor Manuel 

 Deliberação (extrato) n.º 596/2019
O Conselho Superior do Ministério Público, reunido em Plenário no 

dia 30 de abril de 2019, nomeou, em comissão de serviço, a procuradora 
da República, Lic. Maria Filomena Campos Geraldes, para exercer as 
funções no Quadro Complementar de Évora, com efeitos a partir de 
13/05/2019.

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

312271008 

 Deliberação (extrato) n.º 597/2019
O Conselho Superior do Ministério Público, reunido em Plenário no 

dia 30 de abril de 2019, deferiu o pedido de cessação da comissão de 
serviço, que a procuradora da República, Lic. Marta Daniela Amaral 
Parente Seixas, vem exercendo no Quadro Complementar de Évora, 
com efeitos a partir de 13/05/2019.

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

312271024 

Duarte Pereira Pinto, para em comissão de serviço, exercer funções no 
Supremo Tribunal de Justiça.

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

312270985 
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 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Despacho n.º 4968/2019
Por meu despacho de 29 de janeiro de 2019, no uso de competência 

delegada, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente 
desta Escola:

Natália dos Santos Pereira, Assistente Convidado, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a 
tempo parcial (30 %), de 01 de setembro de 2018 a 28 de fevereiro de 
2019, auferindo a remuneração correspondente a 30 % do escalão 1, 
índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 
Ensino Superior Politécnico para esta categoria.

Margarida Pires Simões, Professor Adjunto Convidado, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 
a tempo parcial (35 %), de 01 de setembro de 2018 a 31 de agosto de 
2019, auferindo a remuneração correspondente a 35 % do escalão 1, 
índice 185, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 
Ensino Superior Politécnico para esta categoria.

17 de abril de 2019. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 
dos Santos.

312265225 

 ORDEM DOS ADVOGADOS

Edital n.º 623/2019
Paulo Graça, Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa da 

Ordem dos Advogados, faz saber, nos termos do artigo 202.º do Estatuto 
da Ordem dos Advogados (Lei n.º 145/2015 de 9 de setembro) que, no 
âmbito dos autos de processo disciplinar n.º 585/2015 -L/D, que correram 
termos por este Conselho e nos quais é arguido o Senhor Dr. Márcio 
Gonçalves Pereira, portador da cédula profissional n.º 52496 -L, foi 
determinada a suspensão por tempo indeterminado da inscrição do Se-
nhor Advogado arguido, em razão do incumprimento da pena de multa 
em que foi condenado e por aplicação da alínea c) do artigo 143.º do 

mesmo diploma legal. Tal medida de suspensão iniciou a produção dos 
seus efeitos em 19/02/2019.

23 de abril de 2019. — O Presidente do Conselho de Deontologia de 
Lisboa, Paulo Graça.

312274735 

 Edital n.º 624/2019
Paulo Graça, Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa da 

Ordem dos Advogados, faz saber que, com efeitos a partir de 17/04/2019, 
foi determinado o levantamento da suspensão da inscrição do Senhor 
Advogado Dr. Henrique Levezinho, portador da cédula profissional 
n.º 15266L, em virtude do cumprimento da pena aplicada no pro-
cesso disciplinar n.º 1427/2011 -L/D e apensos n.os 488/2012 -L/D e 
1083/2012 -L/D.

24 de abril de 2019. — O Presidente do Conselho de Deontologia de 
Lisboa, Paulo Graça.

312274702 

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Reitoria

Despacho n.º 4969/2019

Regulamento de Bolsas de Investigação e de Apoio
à Gestão da Universidade dos Açores

Nos termos conjugados do disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 78.º 
e do n.º 2 do artigo 119.º do Despacho Normativo n.º 8/2016, de 29 de 
julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 11 de 
agosto (Estatutos da Universidade dos Açores), alterados pelo Despacho 
Normativo n.º 11/2017, de 3 de agosto, publicados no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 163, de 24 de agosto, e de acordo com o disposto no 
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