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PARTE D

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Despacho n.º 2675/2019
Para os devidos efeitos, e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-

-Lei n.º 545/99, de 14 de dezembro, na sua redação atual, torna -se 
público que o Licenciado Jorge Miguel Pação Polido cessou funções, 
a seu pedido, como assessor do Gabinete dos Juízes do Tribunal Cons-
titucional em 28.02.2019.

1 de março de 2019. — O Presidente do Tribunal Constitucional, 
Manuel da Costa Andrade.

312114662 

 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Despacho n.º 2676/2019

Renovação da Comissão de Serviço da Escrivã Auxiliar 
Sónia Júlia Beijoca Castelo no exercício de funções 
na Divisão de Documentação e Informação Jurídica

Ao abrigo do disposto no artigo 1.º, do Decreto -Lei n.º 177/2000, de 
09 de agosto, no artigo 54.º do Estatuto dos Funcionários de Justiça, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 343/99, de 26 de agosto, e pelo artigo 62.º, 
n.º 1, alínea f), da Lei da Organização do Sistema Judiciário, renovo a 
comissão de serviço da Escrivã Auxiliar Sónia Júlia Beijoca Castelo, no 
exercício de funções na Divisão de Documentação e Informação Jurídica 
do Supremo Tribunal de Justiça, em comissão de serviço por mais três 
anos, com efeitos a 1 de abril de 2019.

13 de fevereiro de 2019. — O Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça, António Joaquim Piçarra.

312068193 

 TRIBUNAL DE CONTAS

Direção-Geral

Aviso (extrato) n.º 4161/2019
Nos termos do disposto nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 38.º do Decreto -Lei 

n.º 204/98, de 11 de julho, ficam notificados os candidatos ao concurso 
externo de admissão ao estágio de ingresso na carreira de técnico ve-
rificador superior para preenchimento de 30 postos de trabalho, aberto 
pelo aviso n.º 3299/2018, publicado no Diário da República n.º 51, 
2.ª série, de 13 de março de 2018, que se encontram publicitadas na 
página eletrónica do Tribunal de Contas www.tcontas.pt > Recursos 
Humanos > Ofertas de Emprego os projetos de Listas das Entrevistas 
Profissionais de Seleção e das Listas de Classificação Final ao referido 
procedimento.

Os candidatos referidos poderão, querendo, dizer por escrito o que 
se lhes oferecer, no âmbito do exercício do direito de participação, no 
prazo de 10 dias úteis, como prescrito no artigo 38.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98.

As pronúncias deverão ser enviadas eletronicamente para o endereço 
audienciatvs@tcontas.pt, até ao termo do prazo de pronúncia, ou, dentro 
do mesmo prazo, entregues diretamente nas instalações da Direção -Geral 
do Tribunal de Contas (DGTC), Avenida da República n.º 65, em Lis-
boa, entre as 09H00 e as 13H00 e entre as 14H30 e 17H30, ou ainda 
em envelope fechado, por correio registado com aviso de receção para 
a Direção -Geral do Tribunal de Contas, Avenida Barbosa du Bocage, 
n.º 61, 1069 -045 Lisboa.

 TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL

Despacho (extrato) n.º 2677/2019
Ao abrigo do disposto no ponto n.º 3 do Despacho de 14.01.2005 de 

Sua Excelência o Secretário de Estado da Administração Judiciária, e 
com referência ao preceituado no artigo 54.º do Estatuto dos Funcioná-
rios de Justiça, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 343/99, de 26 de agosto, 
determino a renovação da nomeação em regime de comissão de serviço 
da oficial de justiça Ana Cristina da Graça Gomes, com efeitos a partir 
de a 01 de fevereiro de 2019.

31 de janeiro de 2019. — O Juiz Desembargador Presidente, Rui 
Fernando Belfo Pereira.

312062199 

 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Deliberação (extrato) n.º 284/2019
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura, 

de 29 de janeiro de 2019, foi autorizada a prorrogação da cooperação 
que a Exma. Juíza Desembargadora, Dra. Maria da Assunção Pinhal 
Raimundo, vem exercendo como Inspetora Internacional no Serviço de 
Inspeção Judicial junto do Conselho Superior da Magistratura Judicial 
de Timor -Leste, com efeitos a 01 de março de 2019, até à nomeação 
desta Exma. Senhora Juíza Desembargadora como Juíza Conselheira 
do Supremo Tribunal de Justiça.

8 de fevereiro de 2019. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior 
da Magistratura, Carlos Castelo Branco.

312058213 

 Despacho n.º 2678/2019
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 54.º do Decreto-

-Lei n.º 343/99, de 26 de agosto, que aprovou o Estatuto dos Funcionários 
de Justiça, e obtida a anuência da Direção -Geral da Administração da 
Justiça, nomeio, em comissão de serviço, a Técnica de Justiça Principal 
Marta Filipa Conde Marçal Almeida, para o exercício de funções neste 
Conselho Superior da Magistratura, com efeitos a 11 de fevereiro de 
2019.

11 de fevereiro de 2019. — O Juiz -Secretário do Conselho Superior 
da Magistratura, Carlos Castelo Branco.

312061201 

 Despacho (extrato) n.º 2679/2019
Por meu despacho de 18 de fevereiro de 2019, foi renovada a comissão 

de serviço do Exmo. Senhor Escrivão de Direito Carlos Manuel Gon-
çalves Marques, como Secretário de Inspeção do Conselho Superior da 
Magistratura, com efeitos a 01 de fevereiro de 2019.

18 de fevereiro de 2019. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior 
da Magistratura, Carlos Castelo Branco.

312080091 

O processo do concurso está disponível para consulta na Secção de 
Pessoal desta Direção -Geral, Avenida da República n.º 65, entre as 
09H00 e as 13H00 e entre as 14H30 e 17H30.

Quaisquer esclarecimentos relacionados com este aviso poderão ser 
obtidos na Secção de Pessoal da DGTC, ou pedidos por via eletrónica 
para o endereço questoesconctvs@tcontas.pt.

22 de fevereiro de 2019. — A Subdiretora -Geral, Márcia Vala.
312100802 


