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UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 3285/2014
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, na sua redação atual, torna-se
público que, por despacho exarado a 31/01/2013, pelo Senhor Diretor
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor
Francisco José Batista Veiga, proferido no uso de competência delegada por Despacho n.º 4944/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 71, de 10 de abril, e nos termos do n.º 6 do artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, aplicável por
força do artigo 73.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, na sua redação
atual, a trabalhadora Regina Maria Pereira Vieira, concluiu com sucesso
o período experimental, na carreira e categoria de Assistente Técnica,
tendo-lhe sido atribuída a classificação final de 16,25 valores.
25/02/2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207647579
Aviso n.º 3286/2014
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, na sua redação atual, torna-se
público que, por despacho exarado a 23/10/2013, pelo Senhor Diretor
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor
António dos Santos Justo, proferido no uso de competência delegada por
Despacho n.º 10867/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 161, de 22 de agosto, e nos termos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, aplicável por
força do artigo 73.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções
Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, na sua redação atual, o trabalhador Isaías Alfredo Fragoso dos Santos Hipólito,
concluiu com sucesso o período experimental, na carreira e categoria
de Técnico Superior, tendo-lhe sido atribuída a classificação final de
18,5 valores.
25 de fevereiro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207648672
Aviso n.º 3287/2014
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, na sua redação atual, torna-se
público que, por despacho exarado a 31/01/2013, pelo Senhor Diretor
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor
Francisco José Batista Veiga, proferido no uso de competência delegada por Despacho n.º 4944/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 71, de 10 de abril, e nos termos do n.º 6 do artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, aplicável por força do artigo 73.º do Regime do Contrato de Trabalho em
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro,
na sua redação atual, o trabalhador Arlindo José Cardoso de Oliveira,
concluiu com sucesso o período experimental, na carreira e categoria
de Assistente Técnico, tendo-lhe sido atribuída a classificação final de
15,37 valores.
25 de fevereiro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207646411

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Ciências
Aviso n.º 3288/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, torna-se público que, por falecimento a 03-01-2013,
cessou a relação jurídica de emprego público, por contrato de trabalho
por tempo indeterminado, em regime de tenure, do Professor Catedrático
Doutor Miguel de Paula Nogueira Ramos, do mapa de pessoal docente
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
15 de fevereiro de 2014. — O Diretor, José Manuel Pinto Paixão.
207647668

Despacho n.º 3532/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 75.º,
alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º e n.º 1 do artigo 78.º, todos do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, e tendo presente o disposto no n.º 1
da cláusula 1.ª, e n.º 2 da cláusula 6.ª, do Acordo coletivo de trabalho
n.º 1/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de
setembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento de extensão n.º 1-A/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42,
de 2 de março, e para os efeitos previstos nos n.os 6 e 7 do artigo 12.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e após homologação, a 26 de
fevereiro de 2014, por despacho do Subdiretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 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, da
ata do júri constituído para o efeito, torna-se público que foi concluído
com sucesso o período experimental, na carreira e categoria de técnico
superior, da Mestre Ana Filipa Gomes Neto, com a classificação final
de 18,03 valores, sendo o tempo de duração do período experimental
contado para efeitos da atual carreira e categoria.
26 de fevereiro de 2014. — 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.
207651993

Faculdade de Farmácia
Declaração de retificação n.º 239/2014
Por ter saído com inexatidão o despacho (extrato) n.º 3223/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de fevereiro
de 2014, retifica-se que onde se lê «Faculdade de Medicina» deve ler-se
«Faculdade de Farmácia».
26 de fevereiro de 2014. — O Secretário-Coordenador, Alfredo Ferreira Moita.
207651433

Faculdade de Medicina
Declaração de retificação n.º 240/2014
Por ter sido publicado com inexatidão na 2.ª série do Diário da República o despacho (extrato) n.º 105/2014, de 13 de fevereiro, retifica-se
que onde se lê «Dr. Paulo Amílcar Torres Martins Miranda da Silva»
deve ler-se «Dr. Paulo Amílcar Torres Martins da Silva».
26 de fevereiro de 2014. — O Secretário-Coordenador, Luís Pereira.
207651855

Instituto de Educação
Despacho n.º 3533/2014
Por despacho de 30 de dezembro de 2013 do Diretor do Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de
competências, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial a 0 %,
pelo período de um ano, entre este Instituto e o Doutor Belmiro Gil
Cabrito, professor associado convidado aposentado, de acordo com o
artigo 15.º, artigo 32.º-A e a alínea b) do n.º 4 do artigo 83.º do DecretoLei n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de
maio, com efeitos a 16 de dezembro de 2013. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas)
30 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor João Pedro
Mendes da Ponte.
207648575

Instituto Superior Técnico
Aviso (extrato) n.º 3289/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público a trabalhadora
do mapa de pessoal do Instituto Superior Técnico que cessou o contrato
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de trabalho em funções públicas ao abrigo do Programa de Rescisões
por Mútuo Acordo regulamentado pela Portaria n.º 221-A/2013, de 8
de julho:
Nome

Carreira/categoria

Ana Isabel Pinheiro Cláudio

Data de efeitos

Assistente Técnico 24 de fevereiro de 2014

25 de fevereiro de 2014. — O Vice-Presidente para os Assuntos de
Pessoal, Prof. Miguel Ayala Botto.
207648153

UNIVERSIDADE DO MINHO

25 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C.D. Marques dos Santos.
207649693
Despacho (extrato) n.º 3537/2014

Instituto de Ciências Sociais
Despacho n.º 3534/2014
Ao abrigo do disposto no despacho Reitoral RT-01/2007, de 3 de
janeiro de 2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 116,
de 19 de junho, alterado pelo Despacho Reitoral RT-47/2013, de 24
de maio de 2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 110,
de 7 de junho de 2013, e no Despacho 2465/2014, de 29 de janeiro de
2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 32/2014, de 14
de fevereiro de 2014, e ainda no artigo 36.º do Código do Procedimento
Administrativo:
1) Subdelego a competência para presidir aos júris de provas de
doutoramento do Instituto de Ciências Sociais, nas minhas faltas e
impedimentos, nos professores catedráticos com contrato por tempo
indeterminado em regime de tenure, a seguir identificados: Professores
Doutores José Viriato Eiras Capela; Manuel Carlos Ferreira da Silva;
Manuel Joaquim da Silva Pinto; Maria Manuela dos Reis Martins e
Moisés Adão de Lemos Martins.
2) A presente subdelegação produz efeitos a partir da data da sua
publicação no Diário da República, considerando-se ratificados os
atos entretanto praticados desde 18 de novembro de 2013 na matéria
agora subdelegada.
18 de fevereiro de 2014. — A Presidente, Helena Sousa.

Despacho (extrato) n.º 3536/2014
Por despacho de 17 de janeiro de 2013 do Diretor da Faculdade de
Arquitetura, Unidade Orgânica da Universidade do Porto, por delegação,
foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com período experimental de 5 anos, com o Doutor
José Manuel Gaspar Teixeira Soares, como Professor Auxiliar, desta
Faculdade, em virtude de ter ocorrido a primeira alteração da situação
jurídico-funcional nos termos do n.º 3 do artigo 17 do preâmbulo da Lei
n.º 59/08, de 11 de setembro decorrentes da conclusão das provas de doutoramento, com efeitos a partir de 11 de dezembro de 2013. (Não carece
de Visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).

207646444

Por despacho do Diretor da Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade do Porto de 05 de novembro de 2013, foi
reduzido a escrito o contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com a Doutora Alexandra Maria da Silva Oliveira, professora auxiliar desta Faculdade, em virtude de ter ocorrido a primeira
alteração da situação jurídico-funcional nos termos do n.º 3 do art. 17.º
do preâmbulo da Lei 59/08, de 11 de setembro, decorrente da aprovação
no período experimental, com efeitos a 23 de dezembro de 2013, sendo
remunerada pelo escalão, índice 195 da tabela remuneratória aplicável
aos docentes universitários. (Não carece de Visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos).
25 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207650275
Despacho (extrato) n.º 3538/2014
Por despacho de 17 de janeiro de 2013 do Diretor da Faculdade de
Arquitetura, Unidade Orgânica da Universidade do Porto, por delegação,
foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com período experimental de 5 anos, com o Doutor
Nuno Miguel Lima Brandão Costa, como Professor Auxiliar, desta
Faculdade, em virtude de ter ocorrido a primeira alteração da situação
jurídico-funcional nos termos do n.º 3 do artigo 17 do preâmbulo da Lei
n.º 59/08, de 11 de setembro decorrentes da conclusão das provas de doutoramento, com efeitos a partir de 04 de dezembro de 2013. (Não carece
de Visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).
25 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207649603

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Despacho (extrato) n.º 3535/2014
Por despacho de 03 de fevereiro de 2014 do Diretor da Faculdade de
Arquitetura da Universidade do Porto, por delegação, foi autorizada a
manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ao Doutor José Maria Silva Lopes, como Professor Auxiliar
com efeitos a 04.02 2014, dia seguinte ao termo do período experimental
inicial de 5 anos nas condições previstas no artigo 25.º do ECDU. Este
docente está posicionado no 1.º escalão índice 195 da carreira remuneratória do pessoal docente universitário. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório a que se refere artigo 22.º do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto
O Conselho Científico da Faculdade de Arquitetura da Universidade
do Porto, propôs a manutenção por tempo indeterminado do contrato
de trabalho em funções públicas do Professor Auxiliar José Maria Silva
Lopes.
A decisão foi tomada em votação nominal fundamentada dos professores na qual participaram todos os professores presentes com contrato
de trabalho por tempo indeterminado, representado uma maioria superior
a dois terços do número de membros deste Órgão.
Fundamentou-se esta deliberação na análise do relatório da atividade
científica e pedagógica desenvolvida pelo Doutor José Maria Silva Lopes
durante o período experimental do contrato e na análise dos pareceres
emitidos pelos Professores Catedráticos Joaquim Pereira Pinto Vieira e
Lino Manuel Cabezas Gelabert.
25 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C.D. Marques dos Santos.
207649644

Despacho (extrato) n.º 3539/2014
Por despacho de 3 de setembro de 2013, do Exmo. Senhor Reitor
da Universidade do Porto, Prof. Doutor José Marques dos Santos, foi
autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, com período experimental de 5 anos, com o Doutor Rui Fernando de Jesus Bastos Tavares, como Professor Auxiliar, da
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, com efeitos a partir
de 28 de junho de 2013, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 195, da
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários. (Não carece
de Visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).
25 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207649822
Despacho (extrato) n.º 3540/2014
Por despacho com data de 26 de julho de 2013, do Diretor da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, em cumprimento do
disposto no artigo 18, alínea d) do Despacho n.º 3655/2010, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de fevereiro:
Doutor Rui Jorge Leal Ferreira Mendonça da Fonseca autorizado a
celebração do contrato em funções públicas, por tempo indeterminado,
como Professor auxiliar com efeitos a partir de 18 de julho de 2013,
sendo remunerado pelo escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória
aplicável aos docentes universitários. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório do Conselho Científico sobre o contrato de trabalho
em funções por tempo indeterminado como Professor
Auxiliar do Rui Jorge Leal Ferreira Mendonça da Fonseca
O relatório apresentado pelo Professor Auxiliar, em período experimental, Doutor Rui Jorge Leal Ferreira Mendonça da Fonseca, tendo
em vista a manutenção do contrato por tempo indeterminado, foi apre-

