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no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 26 de setembro de 2012,
com a trabalhadora abaixo indicada:
Maria do Carmo Lobato Campos Vieira Marçal Grilo — celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
em período experimental, para exercer funções na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa como Assistente Técnico, tendo sido
posicionada na segunda posição remuneratória da carreira geral de Assistente Técnico, estabelecida pelo Decreto Regulamentar n.º 14/2008,
de 31 de Julho, correspondente ao nível remuneratório 7. O presente
contrato produz efeitos a partir do dia 2 de dezembro de 2013. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

com aviso de receção, dirigidas à Presidente do Júri do procedimento
concursal comum, para Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Edifício C5, Piso 1, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, ou entregues
pessoalmente, na mesma morada, no Núcleo de Expediente e Arquivo
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no horário das
09:00 às 16:00, até ao termo do prazo indicado, findo o qual não serão
as mesmas consideradas.
4 — Durante o mesmo período, o processo instrutor encontra-se
disponível para consulta dos interessados nas instalações da Unidade
de Recursos Humanos da FCUL, Edifício C5, Piso 1, Campo Grande,
Lisboa, nos dias úteis, durante o horário de expediente (das 10:00 às
12:30 e das 14:30 às 16:30).

28 de novembro de 2013. — O Diretor, Luís Jorge Gonçalves, professor auxiliar.
207590635

4 de fevereiro de 2014. — A Presidente do Júri, Cristina Maria Filipe
Máguas da Silva Hanson.
207594653

Despacho n.º 2328/2014
Publicitação de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se público que foi autorizado,
por meu Despacho de 18 de dezembro de 2013, a celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na sequência
do procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 12732/2013, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 17 de outubro de 2013,
com o trabalhador abaixo indicado:
Paulo Manuel Pereira Lourenço de Sousa — celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período
experimental, para exercer funções na Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa como Técnico Superior, tendo sido posicionado
na segunda posição remuneratória da carreira geral de Técnico Superior,
estabelecida pelo Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho,
correspondente ao nível remuneratório 15. O presente contrato produz
efeitos a partir do dia 20 de dezembro de 2013. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas)
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Luís Jorge Gonçalves, professor auxiliar.
207590554

Faculdade de Ciências
Aviso n.º 2179/2014
Projeto de lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na
carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal não
docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, para exercer funções no Departamento de
Biologia Vegetal, aberto pelo Aviso n.º 9089/2013.
1 — Para efeitos do exercício do direito de audiência dos interessados
a que se refere o n.º 1 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, notificam-se os candidatos ao procedimento concursal comum
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de
técnico superior, do mapa de pessoal não docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer funções no
Departamento de Biologia Vegetal, que o projeto de lista unitária de ordenação final dos candidatos se encontra afixado para consulta no placard
junto à entrada do Edifício C4 (Biblioteca) da FCUL, sita no Campo
Grande, 1749-016 Lisboa, bem como disponível para consulta na página
eletrónica da FCUL, em http://www.fc.ul.pt/concursos?id=579.
2 — Nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código
do Procedimento Administrativo, ficam os candidatos notificados de
que dispõem de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de publicação do
presente aviso para, querendo, dizer por escrito o que se lhes oferecer,
devendo fazê-lo, obrigatoriamente, através do formulário para o exercício
do direito de participação dos interessados, aprovado pelo Despacho
n.º 11321/2009, de 8 de maio, conforme estabelecido na alínea b), do
n.º 1, do artigo 51.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e que se
encontra disponível em http://www.fc.ul.pt/concursos?id=579.
3 — As eventuais alegações a apresentar, mediante o preenchimento
do formulário acima referido, devem ser enviadas por correio registado,

Despacho n.º 2329/2014
Por despacho de 23 de dezembro de 2013, do Subdiretor da Faculdade
de Ciências, Doutor António Carlos de Sá Fonseca (em substituição do
Diretor, nos termos do Despacho n.º 3478/2012, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 49, de 08 de março), proferido por delegação de
competências do Reitor da Universidade de Lisboa, através do Despacho
n.º 15133/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de
20 de novembro, foi autorizada a contratação, mediante a celebração de
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a Termo Resolutivo Certo,
para o mapa de pessoal docente da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, do Doutor Pedro Afonso dos Santos Baltazar de Lima, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, em regime de tempo parcial, a 0 %
(sem remuneração), a partir de 30 de dezembro de 2013, por dois anos.
30 de dezembro de 2013. — O Subdiretor, Doutor António Carlos
de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos termos do despacho
n.º 3478/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de
8 de março de 2012.
207587582
Despacho n.º 2330/2014
Por despachos de 23 de dezembro de 2013, do Subdiretor da Faculdade
de Ciências, Doutor António Carlos de Sá Fonseca (em substituição do
Diretor, nos termos do Despacho n.º 3478/2012, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 49, de 08 de março), proferido por delegação de
competências do Reitor da Universidade de Lisboa, através do Despacho
n.º 15133/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de
20 de novembro, foram autorizadas as contratações, mediante a celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a Termo Resolutivo
Certo, para o mapa de pessoal docente da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, dos Doutores José Pedro Blanco Panadés Gil
e Teresa Maria dos Santos Pereira, na categoria de Professor Associado
Visitante, em regime de tempo parcial, a 0 % (sem remuneração), a partir
de 30 de dezembro de 2013, por dois anos.
30 de dezembro de 2013. — O Subdiretor, Doutor António Carlos
de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos termos do despacho
n.º 3478/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de
8 de março de 2012.
207587599

Faculdade de Direito
Contrato (extrato) n.º 99/2014
Por despacho do Diretor de 16 de outubro de 2013:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado com um período experimental de cinco anos, entre esta
Faculdade e a Doutora Ana Gouveia e Freitas Martins, como professora
auxiliar do mapa de pessoal docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em regime de tempo integral, com o vencimento
correspondente a dois terços do escalão 1 índice 195 da posição remuneratória do pessoal docente, com efeitos a 9 de outubro de 2013. (Isento
de fiscalização prévia do T. C.)
2 de dezembro de 2013. — A Diretora Executiva, Ana Paula Carreira.
207587428
Contrato (extrato) n.º 100/2014
Por despacho do Diretor da Universidade de Lisboa, de 23 de outubro
de 2013:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
incerto em regime de tempo parcial, na percentagem de 50 %, por con-
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veniência urgente de serviço com efeitos a 7 de junho de 2013, entre esta
Faculdade e o Doutor Paulo Manuel Mello de Sousa Mendes, Professor
Associado, com suspensão do lugar de origem, nos termos do n.º 2 do
artigo 28.º da Lei n.º 2/2004, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro. (Isento de fiscalização prévia do T.C.)
26 de dezembro de 2013. — A Diretora Executiva, Dr.ª Ana Paula
Carreira.
207587558
Contrato (extrato) n.º 101/2014
Por despacho do Diretor de 13 de novembro de 2013:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado com um período experimental de cinco anos, entre esta
Faculdade e o Doutor Luís Artur Almeida da Rocha Gonçalves da Silva,
como professor auxiliar do mapa de pessoal docente da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, em regime de tempo integral, com
o vencimento correspondente a dois terços do escalão 1 índice 195 da
posição remuneratória do pessoal docente, com efeitos a 24 de outubro
de 2013. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)
27 de dezembro de 2013. — A Diretora Executiva, Ana Paula Carreira.
207587477
Contrato (extrato) n.º 102/2014
Por despacho do Diretor de 13 de novembro de 2013:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo
certo, entre esta Faculdade e a Mestra Sónia Maria Moreira Costa dos Santos Reis, como assistente do mapa de pessoal docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em regime de dedicação exclusiva, escalão 1 índice 140 da posição remuneratória do pessoal docente, com efeitos
a 25 de outubro de 2013 e tem a duração prevista no n.º 6 do artigo 11.º, do
Regime transitório do Estatuto da Carreira Docente Universitária, Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto. (Isento de fiscalização prévia do T.C.)
27 de dezembro de 2013. — A Diretora Executiva, Ana Paula Carreira.
207587541
Contrato (extrato) n.º 103/2014
Por despacho do Diretor de 11 de dezembro de 2013:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado com um período experimental de cinco anos, entre esta
Faculdade e o Doutor Miguel José Lopes Romão, como professor auxiliar
do mapa de pessoal docente da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, em regime de dedicação exclusiva, com o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195 da posição remuneratória do pessoal
docente, com efeitos a 23 de novembro de 2013. (Isento de fiscalização
prévia do T.C.)
21 de janeiro de 2014. — A Diretora Executiva, Ana Paula Carreira.
207587525

Faculdade de Letras
Despacho n.º 2331/2014
Por despacho de 20 de dezembro de 2013 do diretor da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência
delegada pelo reitor da mesma Universidade:
Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, a
tempo parcial (50 %), com o licenciado António Gil Matos, com efeitos
a partir de 1 de outubro de 2013 e termo a 31 de agosto de 2015, com
a categoria de assistente convidado e o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 140, nos termos das disposições conjugadas do artigo
20.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e dos artigos 32.º e 69.º
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo do
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto.
23 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse Alberto.
207583053

Faculdade de Medicina
Declaração de retificação n.º 146/2014
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, o despacho (extrato) n.º 16755/2013, de 26 de dezembro, referente à

Dr.ª Ana Catarina Pereira Mestre Conceição, retifica-se que onde se lê «a
partir de 02/01/2013» deve ler-se «a partir de 1 de novembro de 2013».
4 de fevereiro de 2014. — O Secretário-Coordenador, Luís Pereira.
207593502
Despacho (extrato) n.º 2332/2014
Por despacho de 05/12/2013 do Diretor da Faculdade de Medicina,
por delegação do Reitor da UL, foram autorizados os Adicionais aos
Contratos de Trabalho em Funções Públicas — Termo Certo, nos seguintes termos e referente aos seguintes docentes:
Doutora Elisabete Raquel Ferreira Martins, Assistente Convidada
com efeitos a 01/03/2013, com a duração de dois anos eventualmente
renovável, e remuneração correspondente a 30 % da categoria de assistente, no índice 140 da carreira docente universitária;
Doutora Maria João Rua Frias, Assistente Convidada com efeitos
a 01/03/2013, com a duração de dois anos eventualmente renovável,
e remuneração correspondente a 30 % da categoria de assistente, no
índice 140 da carreira docente universitária;
Doutora Sandra Isabel Rodrigues de Aguiar, Assistente Convidada
com efeitos a 01/03/2013, com a duração de dois anos eventualmente
renovável, e remuneração correspondente a 30 % da categoria de assistente, no índice 140 da carreira docente universitária;
4 de fevereiro de 2014. — O Secretário-Coordenador, Dr. Luís Pereira.
207593405

Faculdade de Medicina Veterinária
Contrato (extrato) n.º 104/2014
Por despacho de 20 de dezembro de 2013, do Reitor da Universidade
de Lisboa Universidade de Lisboa:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, em regime de tenure, como Professor Associado, escalão
n.º 1, Índice 220, do Departamento de Produção Animal e Segurança
Alimentar, com o Doutor Rui José Branquinho de Bessa, em regime de
dedicação exclusiva, a partir de 20 de dezembro de 2013, após o resultado
do concurso documental destinado ao preenchimento de um posto de
trabalho de Professor Associado do mapa de pessoal docente desta Faculdade, aberto pelo Edital n.º 996/2013, publicado no Diário da República
n.º 206, 2.ª série, de 24-10-2013, na área disciplinar de Produção Animal
3 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Faculdade, Prof. Doutor Luís Manuel Morgado Tavares.
207589656

Instituto Superior de Agronomia
Despacho (extrato) n.º 2333/2014
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 por do artigo 73.º
do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas aprovado
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, declara-se que Paulo Jorge da
Silva Fialho Raposo, concluiu com sucesso o seu período experimental
na carreira/categoria de assistente técnico, de acordo com o processo
de avaliação, elaborado nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 12.º
da Lei n.º 12-A/2012, de 27 de fevereiro, que se encontra arquivado no
processo individual.
29 de janeiro de 2014. — O Presidente Instituto Superior de Agronomia, Prof. Doutor Carlos Noéme.
207589201
Despacho (extrato) n.º 2334/2014
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 por do artigo 73.º do
Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas aprovado pela
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, declara-se que António Manuel
Peixe Saramago, concluiu com sucesso o seu período experimental na
carreira/categoria de assistente técnico, de acordo com o processo de
avaliação, elaborado nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2012, de 27 de fevereiro, que se encontra arquivado no
processo individual.
29 de janeiro de 2014. — O Presidente Instituto Superior de Agronomia, Prof. Doutor Carlos Noéme.
207589097

