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 ORDEM DOS ADVOGADOS

Declaração de Retificação n.º 628/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 130, de 9 de julho de 2018, o edital n.º 646/2018, publica -se o 
edital infra:

Ana Leal, Vice -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 1375/2011 -L/D, que corre-
ram termos por este Conselho e nos quais é arguida a Senhora Dr.ª Ana 
Sousa Pinto, advogada portadora da cédula profissional n.º 20956L, 
foi determinada a suspensão por tempo indeterminado da inscrição da 
Senhora Advogada arguida, em razão do incumprimento da pena de 
multa em que foi condenada 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 08/06/2018.

20 de agosto de 2018. — A Vice -Presidente do Conselho de Deonto-
logia de Lisboa, Ana Leal.

311599682 

 Declaração de Retificação n.º 629/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 158, de 17 de agosto de 2018, o edital n.º 776/2018, publica -se 
o edital infra:

«Ana Leal, Vice -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 328/2014 -L/D, 
que correram termos por este Conselho e nos quais é arguida a Se-
nhora Dr.ª Sílvia Néné, advogada portadora da cédula profissional 
n.º 19189L, foi determinada a suspensão por tempo indeterminado da 
inscrição da Senhora Advogada arguida, em razão do incumprimento 
da pena de multa em que foi condenada e por aplicação da alínea b) 
do artigo 143.º do mesmo diploma legal.

O cumprimento da presente pena inicia -se após o levantamento da 
suspensão da inscrição, situação em que atualmente se encontra, e 
manter -se -á até ao pagamento integral da mesma.»
20 de agosto de 2018. — A Vice -Presidente do Conselho de Deonto-

logia de Lisboa, Ana Leal.
311600441 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 12656/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e contratação de Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, torna  -se público que a Universidade de Aveiro, vai 
proceder à abertura, pelo prazo de vinte dias úteis a contar da presente 
publicação, do concurso Ref.ª CDL -CTTRI -85 -ARH/2018, de âmbito 
internacional, para recrutamento na modalidade de contrato de trabalho a 
termo resolutivo incerto celebrado ao abrigo do Código de Trabalho, de 
1 (um) lugar de Doutorado de nível inicial para o exercício de atividades 
de investigação científica na área científica de Informática com vista à 
realização de atividades de investigação e desenvolvimento no âmbito 
do projeto “MoST: Modelação, interrogação e visualização interativa de 
dados espácio -temporais”, referência POCI -01 -0145 -FEDER -032636, 
suportado pelos orçamentos do Programa Operacional Competitividade 
e Internacionalização na sua componente FEDER e da FCT — Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, na sua componente de Orçamento de 
Estado. Experiência fundamentada em bases de dados espaciais e espácio-
-temporais, processamento de imagem ou técnicas de morphing são 
fatores preferenciais. As principais atividades são:

a) Desenvolver métodos baseados em técnicas de processamento de 
imagem e morphing para aquisição de dados espácio -temporais a partir 
de sequências de imagens e vídeo;

b) Participar na definição do modelo de dados, linguagem e algorit-
mos para representação e análise da evolução de fenómenos espácio-
-temporais em bases de dados;

c) Liderar a tarefa de implementação da aquisição de dados espácio-
-temporais e a preparação do conjunto de dados de referência a usar no 
desenvolvimento do projeto;

d) Participar na orientação de alunos e bolseiros de investigação 
inseridos no projeto;

e) Preparar artigos para publicação em revistas científicas e confe-
rências nacionais e internacionais;

f) Disseminar os resultados do projeto em conferências e outros even-
tos de caráter científico, académico ou industrial.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sitio eletrónico da Univer-
sidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052

10 de julho de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos 
Santos Gonçalves Ferreira.

311614844 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Motricidade Humana

Declaração de Retificação n.º 630/2018
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 8021/2018, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 158, de 17 de agosto 
de 2018, da Faculdade de Motricidade Humana, referente à designação 
dos Vice -Presidentes da FMH, retifica -se que onde se lê:

«Professor Doutor Rui Miguel Bettencourt Melo
Professora Doutora Ana Maria Peixoto Naia Gomes»

deve ler -se:
«Professor Doutor Rui Fernando Roque Martins
Professora Doutora Ana Maria Peixoto Naia»

21 de agosto de 2018. — O Presidente da Faculdade de Motricidade 
Humana, Prof. Doutor Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha.

311600158 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Aviso n.º 12657/2018
Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, publicita -se que, reunidas as condições previstas no artigo 99.º -A 
da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, foi autorizada a conso-
lidação definitiva da mobilidade intercarreiras na categoria de técnico 
superior de Alice Maria Pais da Silva Ferreira de Oliveira, ficando 
posicionada na 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15 da 
estrutura remuneratória da carreira de técnico superior, com efeitos a 
1 de maio de 2017.

6 de julho de 2018. — O Reitor, António Manuel de Sousa Pereira.
311557529 

 Aviso n.º 12658/2018
Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, publicita -se que, reunidas as condições previstas no artigo 99.º -A 
da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, foi autorizada a conso-
lidação definitiva da mobilidade intercarreiras na categoria de técnico 
superior de Carlos Alberto Moura Carvalho Maia, ficando posicionado 
na 4.ª posição remuneratória, nível remuneratório 23 da estrutura re-
muneratória da carreira de técnico superior, com efeitos a 1 de maio 
de 2017.

6 de julho de 2018. — O Reitor, António Manuel de Sousa Pereira.
311557764 

 Aviso n.º 12659/2018
Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, publicita -se que, reunidas as condições previstas no 
artigo 99.º -A da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, foi au-
torizada a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras na 
categoria de técnico superior de Paula Cristina Pinto de Carvalho, 
ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 
15 da estrutura remuneratória da carreira de técnico superior, com 
efeitos a 1 de maio de 2017.

6 de julho de 2018. — O Reitor, António Manuel de Sousa Pereira.
311557853 


