60371

Diário da República, 2.ª série — N.º 240 — 14 de Dezembro de 2010
As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;
A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e respectivos
dados de identificação registral, se aplicável;
A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação dos
garantes;
A taxa de juros moratórios aplicável.
É designado o dia 05-01-2011, pelas 09:30 horas, para a realização da
reunião de assembleia de credores de apreciação do relatório, podendo
fazer-se representar por mandatário com poderes especiais para o efeito.
É facultada a participação de até três elementos da Comissão de Trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos trabalhadores
por estes designados (n.º 6 do Artigo 72.º do CIRE).
Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 15 dias
(artigo 42.º do CIRE),
e ou deduzidos embargos, no prazo de 5 dias (artigo 40.º e 42 do
CIRE).
Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresentar
as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limites
previstos no artigo 789.º dp Código de Processo Civil (alínea c do n.º 2
do artigo 24.º do CIRE).
Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que esta se
conta da publicação do anúncio.
Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).
Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

Informação — Plano de insolvência
Pode ser aprovado Plano de Insolvência, com vista ao pagamento dos
créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do CIRE).
Podem apresentar proposta de Plano de Insolvência o administrador
da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívidas
da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que representem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos na
sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa do
Sr.Juiz (artigo 193.º do CIRE).
22 de Novembro de 2010. — O Juiz de Direito, Dr. Paulo Fernando
Dias Silva. — O Oficial de Justiça, Teresa Jesus Cabral Correia.
303982263

MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público
Despacho (extracto) n.º 18539/2010
Licenciado Cândido Rodrigues Camboa, Procurador-Geral-Adjunto — cessa funções por efeito de aposentação/jubilação.
Lisboa, 2 de Dezembro de 2010. — O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos José de Sousa Mendes.
204034045

PARTE E
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Aviso n.º 26060/2010

Aviso n.º 26061/2010

Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de Fevereiro, torna-se público que cessa a relação jurídica de emprego
público dos seguintes trabalhadores com contrato em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado, com efeitos a 01 de Outubro de 2010, por
motivo de aposentação:
Elisa Maria Bernardo Garcia — Professor Coordenador
José Armindo dos Santos Almeida — Assistente Técnico
29 de Novembro de 2010. — O Vice-Presidente, João Carlos Barreiros dos Santos.
204033851
Despacho n.º 18540/2010
Considerando que a Licenciada Patrícia dos Santos e Silva Aresta
Branco, técnica superior do quadro único do pessoal dos organismos e
serviços centrais, regionais e tutelados do Ministério da Educação, em
comissão de serviço no cargo de Director de Serviços, na Escola Superior
de Enfermagem de Lisboa, tomou posse seguida de exercício do cargo de
Administrador da mesma Escola, com efeitos a 01 de Novembro de 2010;
Considerando o disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 25.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto, que prevê como causa da cessação da comissão de
serviço dos titulares dos cargos dirigentes, a tomada de posse seguida de
exercício, a qualquer título, de outro cargo ou função, salvo nos casos e
durante o tempo em que haja lugar a suspensão ou em que seja permitida
a acumulação nos termos da referida lei;
Determino a cessação da Comissão de Serviço da Licenciada Patrícia
dos Santos e Silva Aresta Branco do cargo de Director de Serviços a
partir do dia 31 de Outubro de 2010.
2 de Novembro de 2010. — A Presidente, Maria Filomena Mendes
Gaspar.
204033924

Por despacho de 30 de Outubro de 2010 do Reitor do ISCTE-IUL:
Doutora Paula Cristina André dos Ramos Pinto — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
um período experimental de cinco anos, na categoria de professora
auxiliar neste Instituto com efeitos a partir de 14 de Outubro de 2010,
dia imediato ao da conclusão das provas de doutoramento, sendo remunerada pelo Escalão 1, Índice 195 da tabela remuneratória aplicável
aos docentes universitários.
06 de Dezembro de 2010. — A Administradora, Teresa Laureano.
204035617
Aviso n.º 26062/2010
Por despacho de 28 de Novembro de 2010 do Reitor do ISCTE-IUL:
Doutor José Jorge Fernandes Rodrigues Barreiros — autorizado o
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com um período experimental de cinco anos, na categoria de professor
auxiliar neste Instituto com efeitos a partir de 6 de Novembro de 2010,
dia imediato ao da conclusão das provas de doutoramento, sendo remunerado pelo Escalão 1, Índice 195 da tabela remuneratória aplicável
aos docentes universitários.
06 de Dezembro de 2010. — A Administradora, Teresa Laureano.
204035658

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Despacho n.º 18541/2010
Na sequência do Despacho n.º 151/2010, de 27 de Julho, do reitor
da Universidade dos Açores que, após pronúncia do conselho técnico-científico, aprova o curso de pós-graduação em Cuidados Paliativos,

