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 1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE CÍRCULO E DA COMARCA
DE VALONGO

Anúncio n.º 13407/2012

Processo: 2877/11.5TBVLG — Insolvência pessoa
singular (Apresentação)

Insolvente: Carla Cristina Alves Pires Merêncio.
Despacho Inicial Incidente de Exoneração Passivo Restante e No-

meação de Fiduciário nos autos de Insolvência acima identificados 
em que são:

Carla Cristina Alves Pires Merêncio, Cabeleireiro, solteira, nascida em 
03 -01 -1975, natural de Portugal, concelho de Murça, freguesia de Can-
dedo [Murça], NIF — 203370090, Segurança social — 11322502306, 
Endereço: Rua Dr. Nogueira dos Santos, 51 R/c Dt.º, Ermesinde, 
4445 -279 Ermesinde. Ficam notificados todos os interessados, de que 
no processo supra identificado, foi proferido despacho inicial no inci-
dente de exoneração do passivo restante.

Para exercer as funções de fiduciário foi nomeado: António Coimbra 
Rodrigues, Endereço: Praça da República, 180 -2.º Dtº, 4050 -498 Porto.

Durante o período de cessão, o devedor fica obrigado (5 anos sub-
sequentes ao encerramento do processo de insolvência), o devedor fica 
obrigado a:

Não ocultar ou dissimular quaisquer rendimentos que aufira, por 
qualquer título, e a informar o tribunal e o fiduciário sobre os seus rendi-
mentos e património na forma e no prazo em que isso lhe seja requisitado;

Exercer uma profissão remunerada, não a abandonando sem motivo 
legítimo, e a procurar diligentemente tal profissão quando desempregado, 
não recusando desrazoavelmente algum emprego para que seja apto;

Entregar imediatamente ao fiduciário, quando por si recebida, a parte 
dos seus rendimentos objeto de cessão;

Informar o tribunal e o fiduciário de qualquer mudança de domicílio 
ou de condições de emprego, no prazo de 10 dias após a respetiva ocor-
rência, bem como, quando solicitado e dentro de igual prazo, sobre as 
diligências realizadas para a obtenção de emprego;

Não fazer quaisquer pagamentos aos credores da insolvência a não 
ser através do fiduciário e a não criar qualquer vantagem especial para 
algum desses credores.

06 -03 -2012. — A Juíza de Direito, Dr.ª Marlene Pinhal Almeida. —
O Oficial de Justiça, Maria Luísa Coelho.

305874001 

PARTE E

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Despacho (extrato) n.º 12060/2012
Por despacho de 10 de novembro de 2011 do Reitor da Universidade 

da Beira Interior, foi autorizada, a manutenção do contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, a partir de 29 de setem-
bro de 2012, da Doutora Maria José Alvelos Pacheco, como Professora 
Auxiliar, do mapa de pessoal da Universidade da Beira Interior, para o 
exercício de funções na Faculdade de Ciências, nos termos do artigo 25.º 
do ECDU, com a nova redação dada pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 
31 de agosto, e Lei n.º 8/2010, de 13 de maio.

05/09/12. — A Chefe de Divisão de Expediente e Pessoal, Alda Emília 
Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.

206369488 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Despacho n.º 12061/2012
Considerando que, por lapso, o edital de abertura do concurso docu-

mental internacional destinado ao preenchimento de 1 posto de trabalho 
da categoria de Professor Auxiliar, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para a área disciplinar 
de gestão de empresas (com especial menção em empreendedorismo e 
desenvolvimento empresarial de base tecnológica em contextos interna-
cionais) da Faculdade de Economia desta Universidade, com a referência 
DRH01 -12 -482, foi publicado em duplicado, no n.º 167 da 2.ª série do 
Diário da República de 29 de agosto de 2012, com os n.os 801/2012 e 
802/2012, deverá o segundo ato publicado ser considerado sem efeito.

5/09/2012. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 
Ana de Campos Cruz.

206369503 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados

Aviso n.º 12116/2012

Convocatória para realização da prova de conhecimentos
Lista de candidatos admitidos e excluídos

1 — Nos termos do disposto no artigo 32.º, n.º 1, e 30.º, n.º 3, 
alínea d), da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Por-

taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, convocam -se os candidatos admi-
tidos ao procedimento concursal comum, para preenchimento de um 
posto de trabalho de técnico superior, previsto no mapa de pessoal 
não docente do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados 
da Universidade de Lisboa, mediante a celebração de contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercício 
de funções nos Serviços Financeiros, aberto pelo aviso n.º 8923/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 29 de junho 
de 2012, para a realização da prova de conhecimentos (PC), primeiro 
método de seleção.

2 — A prova de conhecimentos realizar -se -á no dia 26 de setem-
bro de 2012, pelas 14:30 horas, na sala B2 -01, das instalações do 
Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da Universidade 
de Lisboa, sito na Avenida do Professor Gama Pinto, 2, 1649 -003 
Lisboa.

3 — Nos termos do disposto no artigo 31.º, n.º 6, e 30.º, n.º 3, alí-
nea d), da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, notificam -se, ainda, os candidatos exclu-
ídos do procedimento.

4 — Mais se notifica que a lista de candidatos admitidos e excluí-
dos se encontra afixada para consulta em placard afixado na morada 
supra indicada, podendo ainda ser consultada em http://www.sp.ul.pt/.

5 de setembro de 2012. — O Presidente do Júri, Luís António Martins 
Pais Pereira.

206369293 

 Aviso n.º 12117/2012

Convocatória para realização da prova de conhecimentos
Lista de candidatos admitidos e excluídos

1 — Nos termos do disposto no artigo 32.º, n.º 1, e 30.º, n.º 3, alí-
nea d), da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, convocam -se os candidatos admitidos 
ao procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto 
de trabalho de técnico superior, previsto no mapa de pessoal não 
docente do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da 
Universidade de Lisboa, mediante a celebração de contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercício de 
funções nos Serviços Financeiros, aberto pelo aviso n.º 8922/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 29 de junho 
de 2012, para a realização da prova de conhecimentos (PC), primeiro 
método de seleção.

2 — A prova de conhecimentos realizar -se -á no dia 26 de setembro 
de 2012, pelas 10:30 horas, na sala B2 -01, das instalações do Centro de 
Recursos Comuns e Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa, 
sito na Avenida do Professor Gama Pinto, 2, 1649 -003 Lisboa.




