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do Decreto-Lei n.º 205/09 de 31/08 com efeitos a 25/07/2012. (Isento
de fiscalização prévia do T. C.)
17 de outubro de 2012. — O Secretário, Luís Pereira.
206463406

do Porto, no Prof. Doutor Rui Manuel Nunes Corredeira, Vogal do
Conselho Executivo, as minhas competências próprias e delegadas no
período de 28 de outubro a 6 de novembro de 2012, durante o qual me
encontro ausente em serviço oficial.
17 de outubro de 2012. — O Diretor, Jorge Olímpio Bento.
206463236

Faculdade de Psicologia
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Aviso n.º 14173/2012
Homologação da lista unitária de ordenação final
1 — Notificam-se, nos termos do disposto nos números 4 e 5 do artigo 36.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, os candidatos ao procedimento concursal
comum para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, previsto no mapa de pessoal da Faculdade de
Psicologia da Universidade de Lisboa, mediante celebração do contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer
funções na Divisão Administrativa e Financeira da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 124, de 28 de junho de 2012, pelo Aviso n.º 8872/2012, do
ato de homologação da lista de ordenação final.
2 — Mais se informa, nos termos do n.º 6 do mesmo artigo, que a
lista unitária de ordenação final devidamente homologada se encontra
afixada em local visível e público das instalações da Faculdade de
Psicologia e do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, sitas
na Alameda da Universidade, 1649-013 Lisboa, e disponibilizada na
página eletrónica em http://www.fp.ul.pt.
16 de outubro de 2012. — O Presidente do Júri, Professor Doutor Pedro Guilherme Rocha dos Reis.
206463503

Instituto Superior de Economia e Gestão
Despacho (extrato) n.º 13825/2012
Por despacho do Presidente do Instituto Superior de Economia e
Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, de 24/07/2012, proferido
por delegação do Reitor da mesma Universidade de 31/01/2012:
Tiago Miguel Proença Cardão Pito — Autorizado o contrato em
funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental,
para exercer funções de Professor Auxiliar no Instituto Superior de
Economia e Gestão, com efeitos a partir de 24 de julho de 2012,
auferindo o vencimento correspondente ao de Assistente, escalão
1, índice 140, em regime de dedicação exclusiva, da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários, por imposição do
artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011 de 30 de dezembro, que aprova o
Orçamento para 2012.
16 de outubro de 2012. — O Presidente, Prof. Doutor João Luís
Correia Duque.
206459592

Aviso n.º 14174/2012

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Homologação da lista unitária de ordenação final

Declaração de retificação n.º 1359/2012

1 — Notificam-se, nos termos do disposto nos números 4 e 5 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, os candidatos ao procedimento concursal
comum para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, previsto no mapa de pessoal da Faculdade de
Psicologia da Universidade de Lisboa, mediante celebração do contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer
funções na Divisão Administrativa e Financeira — Área de Recursos Humanos da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 124, de 28 de junho de 2012, pelo
Aviso n.º 8871/2012, do ato de homologação da lista de ordenação final.
2 — Mais se informa, nos termos do n.º 6 do mesmo artigo, que a
lista unitária de ordenação final devidamente homologada se encontra
afixada em local visível e público das instalações da Faculdade de
Psicologia e do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, sitas
na Alameda da Universidade, 1649-013 Lisboa, e disponibilizada na
página eletrónica em http://www.fp.ul.pt.

Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 197, de 11 de outubro de 2012, o despacho n.º 13361/2012,
referente ao regulamento, estrutura curricular e plano de estudos do
curso de 2.º ciclo de Estudos em Enfermagem Comunitária, retifica-se
que onde se lê:

16 de outubro de 2012. — O Presidente do Júri, Professor Doutor Pedro Guilherme Rocha dos Reis.
206463366

«Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Escola Superior de Enfermagem de Vila Real
1.º Ciclo em Enfermagem Comunitária
(Enfermagem)
1.º ano — 1.º semestre»
deve ler-se:
«Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Escola Superior de Enfermagem de Vila Real

UNIVERSIDADE DO PORTO

2.º ciclo em Enfermagem Comunitária

Faculdade de Desporto

(Enfermagem)

Despacho (extrato) n.º 13823/2012
Delego e subdelego por este despacho, nos termos previstos no artigo 18.º, n.º 3 dos Estatutos da Faculdade de Desporto da Universidade
do Porto, na Prof.ª Doutora Maria Joana Mesquita Cruz Barbosa de
Carvalho, Subdiretora do Conselho Executivo, as minhas competências
próprias e delegadas no período de 7 a 11 de novembro de 2012, durante
o qual me encontro ausente em serviço oficial.
17 de outubro de 2012. — O Diretor, Jorge Olímpio Bento.
206463211

1.º ano — 1.º semestre»
17 de outubro de 2012. — O Reitor, Carlos Alberto Sequeira.
206463196

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho (extrato) n.º 13826/2012

Despacho (extrato) n.º 13824/2012

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 19 de
outubro de 2012:

Delego e subdelego por este despacho, nos termos previstos no artigo 18.º, n.º 3 dos Estatutos da Faculdade de Desporto da Universidade

Ana Paula Pinheiro Santana — autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico

