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2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2014, foi autorizada a contratação
da Licenciada Emília Carina Antunes Luís, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, em período
experimental, com a duração de 180 dias, na sequência de procedimento
concursal, para o Serviço de Gestão Financeira, do Centro de Serviços
Comuns, da Administração da Universidade de Coimbra, com a categoria
de Técnica Superior, com o posicionamento remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da Tabela Remuneratória
aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, com início em 31 de dezembro
de 2013. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
03/02/2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207589015
Aviso n.º 2176/2014
Por despacho de 14/01/2014 do Vice-Reitor da Universidade de
Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso de competência delegada, por Despacho n.º 16/2014, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2014, foi autorizada a
contratação da Mestre Lília Sofia Lopes Marques, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, em
período experimental, com a duração de 180 dias, na sequência de procedimento concursal, para o Serviço de Gestão de Recursos Humanos,
do Centro de Serviços Comuns, da Administração da Universidade de
Coimbra, com a categoria de Técnica Superior, com o posicionamento
remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da
Tabela Remuneratória aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, com
início em 15 de janeiro de 2014. (Não carece de verificação prévia do
Tribunal de Contas)
3 de fevereiro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207587858
Aviso n.º 2177/2014
Por despacho de 14 de janeiro de 2014 do Vice-Reitor da Universidade
de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso de competência delegada, por Despacho n.º 16/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2014, foi autorizada a contratação da Licenciada Cláudia Regina Sá Freitas Cruz, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, em período
experimental, com a duração de 180 dias, na sequência de procedimento
concursal, para a Divisão de Relações Internacionais, do Centro de Serviços Especializados, da Administração da Universidade de Coimbra, com
a categoria de Técnica Superior, com o posicionamento remuneratório
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da Tabela Remuneratória aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, com início em 15 de janeiro de 2014. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
3 de fevereiro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207587988

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Declaração de retificação n.º 144/2014
Por ter saído com inexatidão o despacho n.º 1598/2014, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 31 de janeiro de 2014,
retifica-se que, onde se lê:
«Com efeitos a 2 de dezembro de 2013, [...]
Anabela Ramos Elias, com a classificação de 17 valores;
Célia Maria Rocha Oliveira, com a classificação de 17 valores.»
deve ler-se:
«Com efeitos a 3 de dezembro de 2013, [...]
Anabela Ramos Elias, com a classificação de 17 valores;
Célia Maria Rocha Oliveira, com a classificação de 17 valores.»
31 de janeiro de 2014. — O Administrador, Rui Manuel Gonçalves
Pingo.
207586983
Despacho n.º 2322/2014

professora auxiliar do mapa de pessoal da Universidade de Évora, com
efeitos a 15 de setembro de 2014, com direito à remuneração correspondente ao índice 195, escalão 1 do estatuto remuneratório do pessoal
docente universitário.
“Relatório
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1, do
artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado
pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, tendo em conta o
requerimento apresentado pela candidata, o Conselho Científico da
Escola de Ciências Sociais regista o seguinte:
1 — O Conselho Científico em reunião de 11 de dezembro 2013, e
após apreciação dos pareceres elaborados pelos Professores Catedráticos, João Luís Serrão da Cunha Cardoso da Universidade Aberta de Lisboa e Maria Manuela dos Reis Martins do Instituto de Ciências Sociais
da Universidade do Minho, sobre o relatório de atividades pedagógica
e científica, votou favoravelmente, por unanimidade, a contratação
por tempo indeterminado da Doutora Leonor Maria Pereira Rocha.
19 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Científico
da Escola de Ciências Sociais José Alberto Gomes Machado, professor catedrático).”
03/02/2014. — O Administrador, Rui Manuel Gonçalves Pingo.
207589842
Despacho n.º 2323/2014
Por despacho de 7 de janeiro de 2014 do reitor da Universidade de
Évora:
Doutor Rui Filipe Cerqueira Quaresma — autorizado o contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na categoria de
professor auxiliar do mapa de pessoal da Universidade de Évora, com
efeitos a 12 de dezembro de 2013, com direito à remuneração correspondente ao índice 195, escalão 1 do estatuto remuneratório do pessoal
docente universitário.
“Relatório
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1, do
artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado
pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, tendo em conta o
requerimento apresentado pelo candidato, o Conselho Científico da
Escola de Ciências Sociais regista o seguinte:
1 — O Conselho Científico em reunião de 11 de dezembro 2013, e
após apreciação dos pareceres elaborados pelos Professores Catedráticos, António Manuel Soares Serrano do Departamento de Gestão de
Empresas da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora e
João Álvaro Carvalho do Departamento de Sistemas de Informação
da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, sobre o relatório
de atividades pedagógica e científica, votou favoravelmente, por
unanimidade, a contratação por tempo indeterminado do Doutor Rui
Filipe Cerqueira Quaresma.
Universidade de Évora, 19 de dezembro de 2013.— O Presidente
do Conselho Científico da Escola de Ciências Sociais, José Alberto
Gomes Machado, Professor Catedrático.”
3 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Rui Manuel Gonçalves
Pingo.
207590068

Serviços Académicos
Declaração de retificação n.º 145/2014
Por se ter verificado uma imprecisão na redação do texto referente
à constituição do júri das provas de doutoramento em Sociologia requeridas por Teresa Isabel Pão-Alvo Cansado, publicada através do
aviso n.º 14835/2013 no Diário da República, 2.ª série, n.º 234, de 3
de dezembro de 2013, procede-se à seguinte retificação. Assim, onde
se lê «Doutora Rosalina Maria Pires da Costa, professora auxiliar da
Universidade de Évora;» deve ler-se «Doutora Rosalina Pisco Costa,
professora auxiliar da Universidade de Évora;».
4 de fevereiro de 2014. — A Diretora, Margarida Cabral.
207594775

Por despacho de 7 de janeiro de 2014 do reitor da Universidade de
Évora:

Despacho n.º 2324/2014

Doutora Leonor Maria Pereira Rocha — autorizado o contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na categoria de

Torna-se público que, ao abrigo dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei
n.º 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei

