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estupefacientes, como detentores de elevados índices de corrupção,
como plataformas de branqueamento de capitais, como promotores ou
apoiantes do terrorismo ou como promotores ou apoiantes da proliferação
de armas de destruição massiva.
109 — Clientes que, de forma súbita, aumentem substancialmente o
número de visitas aos seus cofres de aluguer.
110 — Clientes que efetuem transações de elevado valor através de
cartões pré-pagos ou que adquiram um largo número de cartões pré-pagos
à mesma instituição financeira.
207643633

Doutora Maria Luísa Lebres Aires, Professora Associada da Universidade Aberta;
Doutor Amílcar Pinto Martins, Professor Auxiliar da Universidade
Aberta (orientador);
Doutora Maria de Fátima Preto Barrocas Goulão, Professora Auxiliar
da Universidade Aberta;
Doutora Maria do Rosário Morais Pinto da Mota Ribeiro de Sousa,
Investigadora Principal do CITAR — Centro de Investigação e Tecnologia das Artes da Universidade Católica Portuguesa.
21 de fevereiro de 2014. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva
Dias.
207641868

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Édito n.º 93/2014

Contrato (extrato) n.º 121/2014

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 € 191,78, constituído por
Maria Lurdes Branco Oliveira, sócia desta Caixa n.º 17143, falecida em
03/11/2013 e legado a Humberto Conceição Branco Oliveira, também
já falecido, correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação
deste anúncio no “Diário da República” citando os representantes sucessórios do beneficiário referido ou, não os havendo, os herdeiros da
sócia, a deduzirem a sua habilitação naquele prazo, a fim de, apreciados
os direitos invocados, se decidir sobre o seu pagamento.
12 de dezembro de 2013. — O Administrador-Delegado, João Caldeira.
307638369

UNIVERSIDADE ABERTA
Despacho n.º 3317/2014
Por despacho reitoral de 17 de fevereiro de 2014 e tendo o Mestre
Nuno Mário Torres Mendes, requerido provas de obtenção do grau
de Doutor, no ramo de Ciências Políticas, especialidade em Ciência
Política, nos termos do artigo 12.º do Regulamento de Doutoramento
da Universidade Aberta, de 15 de fevereiro de 1994, conjugado com
o artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 216/92, de 13 de outubro, nomeio os
seguintes elementos para fazerem parte do júri:
Presidente: Doutor Mário Carlos Fernandes Avelar, professor catedrático da Universidade Aberta, por delegação de competências;
Vogais:
Doutora Maria Cristina Montalvão Marques Sarmento, professora
auxiliar do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa;
Doutora Elisabete Reis de Carvalho, professora auxiliar do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa;
Doutora Helena Maria Matias Pereira de Melo, professora auxiliar da
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor José Fernandes Fontes Castelo Branco, professor auxiliar com
agregação da Universidade Aberta (orientador);
Doutro Paulo Manuel Abreu da Silva Costa, professor auxiliar da
Universidade Aberta.
21 de fevereiro de 2014. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva
Dias.
207642037

Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 21 de
janeiro de 2014 foi autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo com o Mestre António Carlos
Guerreiro Morgado André, na categoria de professor adjunto convidado, em regime de tempo parcial a 40 %, para o Instituto Superior
de Engenharia da Universidade do Algarve, no período de 01 de
fevereiro de 2014 a 31 de janeiro de 2015, auferindo o vencimento
correspondente ao escalão 1, índice 185 da tabela remuneratória dos
docentes do ensino superior politécnico, considerando-se rescindido
o contrato anterior.
19/02/2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia
Cabrita.
207636976
Deliberação n.º 599/2014
Porque foi publicada com inexatidões, deve considerar-se nula e sem
efeito a deliberação n.º 2416/2013, publicada na 2.ª série do Diário da
República, n.º 252, de 30 de dezembro de 2013.
17 de fevereiro de 2014. — A Diretora de Serviços de Recursos
Humanos, Sílvia Cabrita.
207636392

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho n.º 3319/2014
Nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 74/2006
de 24 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008 de 25 de
junho, sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Artes e Letras foi, por Despacho Reitoral de 16 de janeiro de 2009,
aprovada a alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de
mestre em Design de Moda, registado com o número n.º R/B-CR -105/2006.
De acordo com os artigos 77.º e 80.º do referido decreto-lei, a
alteração da estrutura curricular e o plano de estudos que a seguir
se publicam foi comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior
em 16 de janeiro de 2009, para entrar em vigor no ano letivo de
2009/2010.
20 de abril de 2009. — O Reitor, Manuel José dos Santos Silva.

Despacho (extrato) n.º 3318/2014
Por despacho reitoral de 17 de fevereiro de 2014 e tendo o Mestre
Fausto José Vermelho Abalroado, requerido provas de obtenção do grau
de Doutor, no Doutoramento em Educação, nos termos do artigo 12.º do
Regulamento de Doutoramento da Universidade Aberta, de 15 de fevereiro de 1994, conjugado com o artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 216/92,
de 13 de outubro, nomeio os seguintes elementos para fazerem parte
do júri:
Presidente: Doutor Mário Carlos Fernandes Avelar, Professor Catedrático da Universidade Aberta, por delegação de competências;
Vogais:
Doutora Susana Moreno Fernandez, Professora Auxiliar da Universidade de Valladolid, Investigadora do Instituto de Etnomusicologia — Centro de Estudos em Música e Dança da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;

ANEXO
Estrutura Curricular e Plano de Estudos
1 — Estabelecimento de ensino: Universidade da Beira Interior.
2 — Unidade Orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.): Faculdade
de Artes e Letras.
3 — Curso: Design de Moda.
4 — Grau ou diploma: Mestre.
5 — Área científica predominante do curso: Design Têxtil e do Vestuário.
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência
de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 ECTS.
7 — Duração normal do curso: 4 semestres.
8 — Opções, ramos, ou formas de organização de percursos alternativo sem que o curso se estruture (se aplicável): Não aplicável.

