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janeiro, notificam-se os candidatos ao procedimento concursal aberto
pelo Aviso n.º 14252/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 225, de 20 de novembro de 2013, referência CTTC-24/13 — EEG (1),
de que, para efeitos da realização da audiência dos interessados nos
termos do Código do Procedimento Administrativo e do artigo 31.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o projeto de lista unitária de
ordenação final dos candidatos se encontra afixada no átrio do edifício
da Universidade do Minho, sito no Largo do Paço, em Braga, bem como
disponível na página eletrónica da UM em http://intranet.uminho.pt no
separador procedimentos concursais.
É concedido aos candidatos o prazo de dez dias úteis, contado nos
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, para querendo, se pronunciarem por escrito sobre o que
se lhes oferecer, devendo utilizar para o efeito o formulário “Exercício
do Direito à Participação dos Interessados”, disponível na página eletrónica da UM em http://intranet.uminho.pt no separador procedimentos
concursais.
O formulário deve ser apresentado em suporte de papel e entregue pessoalmente ou remetido para correio para a Escola de Economia e Gestão
da Universidade do Minho, Campus de Gualtar, 4710-057 Braga.
O processo fica disponível para consulta na Secretaria Geral da Escola
de Economia e Gestão no endereço acima referido, no seguinte horário:
segunda a sexta-feira: 9.00h às 12.00h e das 14.00h às 16.00h.
21 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Júri, Manuel José da
Rocha Armada.
207654009

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria

de tempo parcial, como Professor Auxiliar Convido a 33 %, com o
Doutor Orlando José dos Reis Frazão, pelo período de 09 de setembro
de 2013 a 08 de setembro de 2014. 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).
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207654917
Despacho (extrato) n.º 3630/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, de 14 de agosto de 2013, de 29 de julho de 2013, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo, com a Doutora Margarida Maria Salvador Cunha,
como Professora Auxiliar Convidada, sem remuneração, pelo período
de 01/08/2013 a 31/07/2014, nos termos do artigo 19.º do Despacho
n.º 17129/2010, de 12 de novembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 2377/2010, de 19 de novembro (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas).
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207654844
Despacho (extrato) n.º 3631/2014
Por solicitação do interessado, é rescindido o contrato de trabalho
em funções públicas, por tempo indeterminado, do Professor Auxiliar
Domingos Paulo Ferreira de Almeida, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2013. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207654714

Despacho (extrato) n.º 3626/2014

Despacho (extrato) n.º 3632/2014

Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, de 14 de agosto de 2013, de 11 de julho de 2013, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo
certo, em regime de tempo parcial, como Assistente Convidado a 59 %,
com o Arquiteto Luís Miguel Albuquerque Guedes de Carvalho, pelo
período de 11 de outubro de 2013 a 10 de outubro de 2014. Este docente
está posicionado no 1.º escalão, índice 140 da carreira remuneratória
do Pessoal Docente Universitário (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos).

Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, de 14 de agosto de 2013, de 14 de agosto de 2013, foi autorizada
o contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, em regime
de tempo parcial, como Assistente Convidado a 25 %, com o Lic. Hugo
Marcelo Fernandes da Conceição, pelo período de 09 de setembro
de 2013 a 08 de fevereiro de 2014. Este docente está posicionado no
1.º escalão, índice 140 da carreira remuneratória do Pessoal Docente
Universitário (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos).

27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207654828
Despacho (extrato) n.º 3627/2014

27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207654755
Despacho (extrato) n.º 3633/2014

Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, de 14 de agosto de 2013, de 14 de agosto de 2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, em
regime de tempo parcial, como Professor Auxiliar Convido a 25 %, com
Doutor David Miguel Ramalho Pereira, pelo período de 09 de setembro
de 2013 a 08 de fevereiro de 2014. 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.)

Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, de 14 de agosto de 2013, de 11 de julho de 2013, foi autorizada
a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo certo,
em regime de tempo parcial, como Professor Auxiliar Convidado a
25 %, com o Doutor Miguel Alberto Fernandes Machado Santos, pelo
período de 11 de outubro de 2013 a 10 de outubro de 2014. 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).

27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207653864

27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207654885

Despacho (extrato) n.º 3628/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, de 14 de agosto de 2013, de 29 de julho de 2013, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo, com o Doutor Polychronis Papaderos, como Professor
Auxiliar Convidado, sem remuneração, pelo período de 01/08/2013 a
31/07/2014, nos termos do artigo 19.º do Despacho n.º 17129/2010, de 12
de novembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 2377/2010,
de 19 de novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207654982
Despacho (extrato) n.º 3629/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, de 14 de agosto de 2013, de 14 de agosto de 2013, foi autorizado
o contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, em regime

Despacho (extrato) n.º 3634/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, de 14 de agosto de 2013, de 11 de julho de 2013, foi autorizada
a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo certo,
como Professora Auxiliar Convidada, com a Doutora Luísa Cristina da
Costa Azevedo, pelo período de 18 de julho de 2013 a 17 de julho de
2014. Esta docente está posicionada 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).
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207654803
Despacho (extrato) n.º 3635/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, de 14 de agosto de 2013, de 14 de agosto de 2013, foi autorizado
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o contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, em regime
de tempo parcial, como Professor Auxiliar Convido a 25 %, com o
Doutor David Manuel Gonçalves Vaz, pelo período de 09 de setembro
de 2013 a 08 de fevereiro de 2014. 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).
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207653889
Despacho (extrato) n.º 3636/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, de 14 de agosto de 2013, de 11 de julho de 2013, foi autorizada
a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo certo,
em regime de tempo parcial, como Assistente Convido a 59 %, com a
Mestre Lia Barbara Cunha Barata Duarte, pelo período de 10 de setembro
de 2013 a 09 de setembro de 2014. Este docente está posicionado no
1.º escalão, índice 140 da carreira remuneratória do Pessoal Docente
Universitário (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos).
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207654796
Despacho (extrato) n.º 3637/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, de 14 de agosto de 2013, de 11 de julho de 2013, foi autorizada a
renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, em
regime de tempo parcial, como Professor Auxiliar Convido a 25 %, com
o Doutor Pedro Manuel Pinho Ribeiro, pelo período de 12 de setembro
de 2013 a 11 de setembro de 2014. 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).
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207654966
Despacho (extrato) n.º 3638/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, de 28 de junho de 2013, foi autorizada a renovação do contrato
de trabalho em funções públicas a termo certo, como Professora Auxiliar
Convidada, com a Doutora Carla Susana Lopes Morais, pelo período
de 10 de setembro de 2013 a 09 de setembro de 2014. Esta docente
está posicionada 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).
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207653815
Despacho (extrato) n.º 3639/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, de 14 de agosto de 2013, de 29 de julho de 2013, foi
autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo, com o Doutor Nuno Miguel Cardoso Santos,
como Professor Associado Convidado, sem remuneração, pelo período
de 01/08/2013 a 31/07/2014, nos termos do artigo 19.º do Despacho
n.º 17129/2010, de 12 de novembro, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 2377/2010, de 19 de novembro. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207654893
Despacho (extrato) n.º 3640/2014

Despacho (extrato) n.º 3641/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, de 14 de agosto de 2013, foi autorizada o contrato de trabalho
em funções públicas a termo certo, em regime de tempo parcial, como
Assistente Convido a 40 %, com o Mestre António Jorge Araújo Ribeiro
dos Santos, pelo período de 09 de setembro de 2013 a 08 de fevereiro
de 2014. Este docente está posicionado no 1.º escalão, índice 140,
da carreira remuneratória do Pessoal Docente Universitário (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207653783
Despacho (extrato) n.º 3642/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, de 14 de agosto de 2013, de 14 de agosto de 2013, foi autorizado
o contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, em regime
de tempo parcial, como Professora Auxiliar Convida a 20 %, com a
Doutora Joana Paula Machado Ribeiro, pelo período de 9 de setembro
de 2013 a 8 de setembro de 2014. 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).
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207654763

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Aviso n.º 3356/2014
Nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
na sequência do procedimento concursal comum para constituição da
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para
preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico
Superior, aberto por aviso n.º 6920/2013, publicado no Diário da República n.º 101, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com período experimental de 180 dias, com
efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2014, com a trabalhadora Carla
Maria Correia Mascarenhas Caldas.
Para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, e no n.º 3 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro — período experimental — mediante meu despacho, a
constituição do júri é a seguinte:
Presidente: Doutor Alberto Moreira Baptista — Pró-Reitor para os
Projetos Estruturantes
Vogais efetivos:
Mestre Elsa Rocha Sousa Justino — Administradora
Dra. Eliana da Costa Henriques de Barros — Diretora dos Serviços
de Recursos Humanos
Vogal suplente: Eng.º António Miguel Santos Bacelar — Especialista
de Informática
26 de fevereiro de 2014. — O Reitor, António Augusto Fontainhas
Fernandes.
207653215
Despacho (extrato) n.º 3643/2014
Por despacho de 13 de fevereiro de 2014 do Reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro:
Doutora Sofia Helena Cerqueira de Gouveia — autorizada a celebração
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado como
Professora Auxiliar desta Universidade, sendo remunerada pelo escalão 1,
índice 195, da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários,
com efeitos a 4 de março de 2014, no seguimento da contratação anteriormente efetuada ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente Universitária.

Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, de 14 de agosto de 2013, foi autorizada o contrato de trabalho
em funções públicas a termo certo, em regime de tempo parcial, como
Assistente Convido a 25 %, com o Lic. Cláudio de Oliveira Amaral,
pelo período de 09 de setembro de 2013 a 08 de fevereiro de 2014.
Este docente está posicionado no 1.º escalão, índice 140 da carreira
remuneratória do Pessoal Docente Universitário (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).

26 de fevereiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos
Humanos, Eliana da Costa Barros.
207652998

27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207653848

Por despacho de 17 de fevereiro de 2014, do presidente do IPG,
foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo
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