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PARTE D

 2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA 
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Anúncio n.º 2/2014

Processo: 955/11.0TBOAZ

Insolvência pessoa singular (Apresentação)

Referencia: 4334691
Data: 13 -12 -2013
Encerramento do processo

José António dos Santos Ferreira, NIF — 187861102, Endereço: Rua 
do Outeiro, n.º 40, R/c, Cesar, 3700 -636 Cesar — Oaz

Rui Manuel Pereira de Almeida, Endereço: Rua 25 de Abril, 299 -3.º Dtº 
Frente, 4420 -356 Gondomar

Ficam notificados todos os interessados, de que o processo supra 
identificado, foi encerrado -artigo 230.º, n.º 1, alínea a) do CIRE.

 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Deliberação (extrato) n.º 10/2014
O Conselho Administrativo do Conselho Superior da Magistratura, 

na sua sessão de 17 de dezembro de 2013, deliberou por unanimidade 
delegar no Exmo. Senhor Juiz Secretário, Juiz de Direito Joel Timóteo 
Ramos Pereira, as competências previstas nas alíneas c), e), f), h) do 
n.º 2 do artigo 11.º, da Lei n.º 36/2007, de 14 de agosto, considerando 
ratificados todos os atos praticados desde 1 de setembro de 2013, no 
âmbito dos poderes delegados.

20 de dezembro de 2013. — O Juiz Secretário do Conselho Superior 
da Magistratura, Joel Timóteo Ramos Pereira.

207488049 

A decisão de encerramento do processo foi determinada pela elabo-
ração do rateio final e distribuição pelos credores.

13/12/2013. — A Juíza de Direito, Dr.ª Liliana da Silva Sá. — O Ofi-
cial de Justiça, Aida Amaro.

307470025 

PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

Aviso (extrato) n.º 140/2014

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final do procedi-
mento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho 
na categoria e carreira geral de técnico superior, para integrar 
oGabinete de Apoio Profissional e Empresarial (Referência C), 
da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE), 
aberto pelo Aviso n.º 227/2013, publicado na 2.ª série do Diário da 
República de 7 de janeiro, do mapa de pessoal da ESHTE.
1 — Nos termos do disposto no 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 (doravante designada por Portaria), informa-
-se que a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e 
excluídos no âmbito da aplicação dos métodos de seleção, relativamente 
ao procedimento concursal em epígrafe, homologada por despacho 
do Presidente da ESHTE de 10/12/2013, se encontra disponível para 
consulta no átrio de entrada do edifício onde se encontra sediada a 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE), sita na 
Av.ª Condes de Barcelona, n.º 808, 2769 -510 Estoril, e na página eletró-
nica da ESHTE: http://www.eshte.pt  -> Serviços  -> Divisão de Recursos 
Humanos  -> Concursos Públicos  -> Pessoal Não docente.

2 — Assim, nos termos do disposto no n.º 4 e 5 dos artigos 36.º da 
Portaria, consideram -se, desta forma, notificados os candidatos, do ato 
de homologação da lista unitária de ordenação final.

3 — Mais se informa que do ato de homologação pode ser interposto 
recurso hierárquico nos termos do artigo 39.º da Portaria.

20 de dezembro de 2013. — A Chefe de Divisão dos Recursos Hu-
manos, Ana Cristina Coelho.

207490462 

 ORDEM DOS ADVOGADOS

Edital n.º 3/2014
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 595/2009 -L/D e apensos, que correram termos por este 
Conselho e nos quais é arguida a Senhora Dra. Sara Vinagre Rodrigues, 
portadora da cédula profissional n.º 14919L, foi determinada a suspensão 
por tempo indeterminado da inscrição da referida Senhora Advogada 
arguida, em razão do incumprimento da pena em que foi condenada 
e por aplicação da alínea c) do artigo 138.º do mesmo diploma legal. 
Tal medida de suspensão foi notificada à Senhora Advogada arguida 
em 08/10/2013. A presente medida de suspensão terá início no dia 
seguinte ao levantamento da suspensão da inscrição, situação em que 
presentemente se encontra.

14 de novembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Deontologia 
de Lisboa da Ordem dos Advogados, Rui Santos.

207486712 

 Edital n.º 4/2014
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 45.º do Regula-

mento Eleitoral, aprovado em sessão plenária do Conselho Geral de 4 
de junho de 2007, Regulamento n.º 146/2007, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 129, de 6 de julho de 2007, alterado e republicado 
pela deliberação aprovada em sessão plenária do Conselho Geral, de 
26 de julho de 2007, Deliberação n.º 1640/2007, publicada no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 164, de 27 de agosto de 2007, procede -se 
à publicação oficial dos resultados do ato eleitoral ocorrido em 29 de 
novembro de 2013, e a indicação dos candidatos eleitos:

Bastonário e Conselho Geral:
Lista E  - 3232;
Lista F — 3394;
Lista G — 1750;
Lista I — 6510;
Lista K — 849;
Lista S — 3510
Votos nulos — 566;
Votos em branco — 1547;

Conselho Superior:
Lista E — 4678;
Lista F — 4888;




