Não conhece do pedido de declaração de inconstitucionalidade da norma do artigo 2.º da Lei n.º 17/2018, de 19 de abril, na
parte em que adita, em sede de apreciação parlamentar, um novo n.º 6 ao artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 15/2018, de 7 de
março (Aprova o regime específico de seleção e recrutamento de docentes do ensino artístico especializado da música e da
dança)
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Processo n.º 372/18
III — Decisão
11 — Pelos fundamentos expostos, o Tribunal Constitucional decide
não tomar conhecimento do pedido quanto à norma do artigo 2.º da Lei
n.º 17/2018, de 19 de abril, na parte em que adita, em sede de apreciação
parlamentar, um novo n.º 6 ao artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 15/2018,
de 7 de março.
Lisboa, 20 de setembro de 2018. — Lino Rodrigues Ribeiro — Joana
Fernandes Costa — Claudio Monteiro — João Pedro Caupers — Maria Clara Sottomayor — Pedro Machete — Maria de Fátima Mata-Mouros — Gonçalo Almeida Ribeiro — José Teles Pereira — Fernando
Vaz Ventura — Catarina Sarmento e Castro (Apesar de não ter seguido,
integralmente, o caminho lógico exposto no Acórdão, já que cheguei
a concluir pela inconstitucionalidade das normas, com fundamento
na violação da norma travão e do princípio da separação de poderes — por razões que não cumpre adiantar, em função da decisão a que
se chega — na verdade, em função da delimitação da norma a que o
plenário chegou e, o que para mim foi decisivo, em função dos efeitos
ex nunc que também subscreveria, aderi ao Acórdão, seguindo anterior
e constante jurisprudência do Tribunal Constitucional.) — Manuel da
Costa Andrade.
Texto integral do Acórdão disponível no sítio eletrónico do Tribunal
Constitucional:
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180426.html?impressao=1

311706374

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 Escrivã Auxiliar Bruna Rafaela de Almeida Raimundo, para o exercício de funções neste Conselho
Superior da Magistratura, com efeitos a 8 de outubro de 2018.
2 de outubro de 2018. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Carlos Castelo Branco.
311704698
Despacho n.º 9738/2018
Através do Despacho n.º 5188/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 112, de 9 de junho, a Escrivã Auxiliar Catarina Isabel
Dias Domingues dos Santos foi nomeada, em comissão de serviço para
o exercício de funções neste Conselho Superior da Magistratura (CSM),
pelo período de três anos, com efeitos a 1 de junho de 2017.
Considerando que a então designada solicitou a cessação da sua
comissão de serviço, determina-se:
1 — A cessação, a seu pedido, da comissão de serviço da Escrivã
Auxiliar Catarina Isabel Dias Domingues dos Santos, do exercício de
funções no CSM, nos termos do n.º 3, do artigo 54.º, do Decreto-Lei
n.º 343/1999, de 26 de agosto, que aprovou o Estatuto dos Funcionários
de Justiça.
2 — O presente despacho produz efeitos em 7 de outubro de 2018.
3 de outubro de 2018. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Carlos Castelo Branco.
311704479

PARTE E
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Em conformidade com o artigo 11.º-A dos Estatutos desta Caixa, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara
que, para habilitação edital ao subsídio de € 455,17 constituído por João
Manuel Ricardo Marcelino, sócio desta Caixa n.º 27712, falecido em
29/06/2018, correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação
deste anúncio no Diário da República citando as pessoas que se julgarem com direito ao referido subsídio a deduzirem a sua habilitação
naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir
sobre o seu pagamento.

publicação, do concurso Ref.ª CDL-CTTRI-117-ARH/2018, de âmbito
internacional, para recrutamento de um lugar de Equiparado a Investigador Auxiliar para o exercício de atividades de investigação científica
na área científica de Biologia com vista à promoção e divulgação da
ciência, no âmbito do Programa Integrado de IC&DT “Valorização
Inteligente de Recursos Biológicos Marinhos Endógenos num Clima
em Mudança”, (Centro-01-0145-FEDER-000018). Para além destas
tarefas, o investigador a contratar participará na orientação de alunos
de graduação e pós-graduação e em atividades de extensão e de disseminação do conhecimento.
O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sitio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052

10/09/2018. — O Administrador-Delegado, Alípio Magalhães Fernandes.
311705491

6 de setembro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
311707987
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Édito n.º 234/2018

Aviso (extrato) n.º 14932/2018

Edital n.º 968/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento
e contratação de Doutorado
Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, torna -se público que a Universidade de Aveiro, vai
proceder à abertura, pelo prazo de vinte dias úteis a contar da presente

11 - 12519

Torna-se público que, por meu despacho exarado a 28/09/2018, se
encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis a contar do dia útil imediato
ao da publicação do presente Edital no Diário da República, concurso
internacional para ocupação de um posto de trabalho da carreira docente
universitária, na categoria de Professor Associado, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a área

