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Nas funções exercidas são de destacar o elevado esforço e o conhe-
cimento demonstrados no âmbito dos processos de atuação, eviden-
ciando possuir um conjunto de excecionais qualidades profissionais 
e pessoais.

Pelas reconhecidas competências e experiência na área, bem como 
pelo elevado sentido de dedicação e disponibilidade, pela capacidade 
de atuação e pelos profundos conhecimentos demonstrados, é de inteira 
justiça reconhecer, através deste público louvor, os serviços prestados 
pela Assistente Técnica Helena Maria Silva Diogo Caldas, ao Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras.

22 de junho de 2018. — O Ministro da Administração Interna, Eduardo 
Arménio do Nascimento Cabrita.

311457323 

 Gabinete do Secretário de Estado 
das Autarquias Locais

Declaração de Retificação n.º 504/2018
Por ter sido publicado com inexatidão, no Diário da República n.º 116, 

2.ª série, de 19 de junho, o Despacho n.º 5982/2018, procede -se à cor-
reção da sua Nota Anexa:

Onde se lê «De 1 de janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 
2012 — Subdiretora -geral da Direção -Geral das Autarquias Locais» deve 
ler -se «De 4 de agosto de 2008 até 31 de dezembro de 2012 — Subdiretora-
-Geral da Direção -Geral das Autarquias Locais»;

Onde se lê «De 7 de maio de 2007 até 31 de julho de 2008 — Adjunta 
no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local» 
deve ler -se «De 7 de maio de 2007 até 3 de agosto de 2008 — Adjunta 
no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local»;

Onde se lê «De 1 de fevereiro de 2013 até 31 de agosto de 2016 — Téc-
nica Superior (Departamento de Auditoria), na Direção -Geral do Tribunal 
de Contas» deve ler -se «De 1 de fevereiro de 2013 até 31 de agosto de 
2015 — Técnica Superior, em regime de mobilidade (Departamento de 
Auditoria), na Direção -Geral do Tribunal de Contas»;

Por lapso não foi incluído «De 1 de setembro de 1999 a 6 de maio de 
2007 — Técnica superior do quadro da Direção -Geral do Tribunal de 
Contas (Departamento de Auditoria I)».

Onde se lê «O SISMA de Normalização Contabilística, Direção -Geral 
do Tribunal de Contas» deve ler -se «O Sistema de Normalização Con-
tabilística, Direção -Geral do Tribunal de Contas».

25 de junho de 2018. — O Secretário de Estado das Autarquias Locais, 
Carlos Manuel Soares Miguel.

311455258 

 Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana

Despacho n.º 6773/2018
Nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 99.º da LTFP, aprovada em 

anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por meu 
despacho e obtida a anuência da Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
na categoria do técnico superior Diogo Jorge Robalo Júdice da Costa, 
integrando um posto de trabalho no mapa de pessoal destes Serviços 
Sociais da Guarda Nacional Republicana, posicionado na 3.ª posição 
remuneratória, nível remuneratório 19, a que corresponde o montante 
remuneratório de 1 407,45 (euro), com efeitos a 01 de junho de 2018.

25 de junho de 2018. — O Vice -Presidente dos Serviços Sociais da 
Guarda Nacional Republicana, Arménio Timóteo Pedroso, Coronel.

311454683 

 JUSTIÇA

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta 
e da Justiça

Despacho n.º 6774/2018
Nos termos do disposto nos artigos 7.º e 24.º da Lei n.º 104/2009, de 

14 de setembro, alterada pela Lei n.º 121/2015, de 1 de setembro, e ao 
abrigo do preceituado nos n.os 1 e 2 do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 4.º do 
Decreto -Lei n.º 120/2010, de 27 de outubro, atendendo a que se encontra 
vago um lugar de vogal na Comissão da Proteção às Vítimas de Crimes 

e tendo em consideração a indicação dada pelo Conselho Superior da 
Magistratura, designo o Senhor Juiz de Direito, Dr. Artur José Carvalho 
de Almeida Cordeiro, para exercer o cargo de vogal da Comissão da 
Proteção às Vítimas de Crimes, pelo período de três anos.

O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.

25 de junho de 2018. — A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, 
Helena Maria Mesquita Ribeiro.

311455347 

 Centro de Estudos Judiciários

Aviso n.º 9407/2018
Por Despacho do Diretor do Centro de Estudos Judiciários Juiz Con-

selheiro João Manuel da Silva Miguel, de 05 de julho de 2018, informa-
-se que: Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 2/2008 de 14 de 
janeiro, dá -se conhecimento que as listas de graduação dos candidatos 
aprovados e a lista dos candidatos excluídos, dos 34.º Curso de Formação 
de Magistrados para os Tribunais Judiciais e 5.º Curso de Formação de 
Juízes para os Tribunais Administrativos e Fiscais, a que se refere a supra 
citada norma legal será, previsivelmente, afixada e publicitada no sítio 
do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), no dia 17 de julho de 2018.

A data indicada poderá ser alterada por circunstâncias supervenientes, 
de que, se for caso, será dado oportuno conhecimento.

5 de julho de 2018. — O Diretor do Departamento de Apoio Geral, 
Adelino V. Pereira.

311486832 

 Direção-Geral da Administração da Justiça

Despacho (extrato) n.º 6775/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que por despacho do 
Senhor Subdiretor -Geral da Administração da Justiça de 14 de junho 
de 2018, por delegação:

Anabela Fernandes de Almeida Matos, Escrivã Auxiliar do mapa de 
pessoal do Núcleo de Lisboa, da Secretaria do Tribunal Judicial da Co-
marca de Lisboa — autorizada a permuta para idêntico lugar de Escrivão 
Auxiliar do mapa de pessoal do Núcleo de Coimbra, da Secretaria do 
Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra.

Fernando Manuel Castanheira Cordeiro, Escrivão Auxiliar do mapa 
de pessoal do Núcleo de Coimbra, da Secretaria do Tribunal Judicial da 
Comarca de Coimbra — autorizada a permuta, para idêntico lugar de 
Escrivão Auxiliar do mapa de pessoal do Núcleo de Lisboa, da Secretaria 
do Tribunal Judicial da Comarca do Lisboa.

Prazo para início de funções: 2 dias

26 de junho de 2018. — O Diretor de Serviços, Lourenço Torres.
311457623 

 Despacho (extrato) n.º 6776/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que por despacho do 
Senhor Subdiretor -Geral da Administração da Justiça de 7 de junho 
de 2018, por delegação:

Sandra Patrícia Moreira Soares Pereira, Escrivã Auxiliar do mapa 
de pessoal do Núcleo do Porto, da Secretaria do Tribunal Judicial da 
Comarca do Porto — autorizada a permuta para idêntico lugar de Es-
crivão Auxiliar do mapa de pessoal do Núcleo de Olhão, da Secretaria 
do Tribunal Judicial da Comarca de Faro.

Tânia Celina Ribeiro Morais, Escrivã Auxiliar do mapa de pessoal 
do Núcleo de Olhão, da Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de 
Faro — autorizada a permuta, para idêntico lugar de Escrivão Auxiliar do 
mapa de pessoal do Núcleo do Porto, da Secretaria do Tribunal Judicial 
da Comarca do Porto.

Prazo para início de funções: 2 dias

26 de junho de 2018. — O Diretor de Serviços, Lourenço Torres.
311457356 
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