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Diário da República, 2.ª série — N.º 197 — 13 de outubro de 2014
Vogais:
Doutor António Fernando Caldeira Lagem Abrantes, professor
adjunto da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve;
Doutor Ricardo Miguel da Silva Teresa Ribeiro, professor adjunto
da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico
de Lisboa;
Mestre Maria Alexandra de Albuquerque André, professora assistente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico de Coimbra;
Mestre Cristina Maria dos Santos Almeida, membro da Associação
Portuguesa dos Técnicos de Radiologia, Radioterapia e Medicina
Nuclear;
Licenciado Luís Alexandre Moura Borges, técnico de radiologia
principal no Hospital Particular do Algarve em Alvor e Membro da
Associação Portuguesa dos Técnicos de Radiologia, Radioterapia e
Medicina Nuclear.»
3 de outubro de 2014. — A Diretora, Maria Carlos Ferreira.
208141353

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Declaração de retificação n.º 1042/2014
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho n.º 3682/2014, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 10 de março de 2014, retifica-se
que a unidade curricular de Farmacologia e Patologia Ocular inserida
no quadro n.º 5, no 2.º ano/2.º semestre, deve constar no quadro n.º 6,
no 3.º ano/1.º semestre.
6 de outubro de 2014. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
208144059

Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e pela via prevista na alínea d),
do n.º 3, do artigo 30.º do mesmo diploma legal, os candidatos, incluindo
os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de
seleção.
6 de outubro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Ana de Campos Cruz.
208143808
Aviso n.º 11365/2014
Por despacho de 16/07/2014 do Senhor Vice-Reitor da Universidade
de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso de
competência delegada pelo Despacho n.º 16/2014, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 1, de 02 de janeiro de 2014, foi autorizada a
contratação do mestre Gilberto Gonçalves Pereira 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 Universidade de Coimbra, com a categoria de Técnico 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 28 de julho de 2014.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
6 de outubro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Ana de Campos Cruz.
208143849

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Aviso (extrato) n.º 11366/2014

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 11363/2014
Por despacho exarado a 18/08/2014, pelo 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, foi autorizada a contratação do Doutor Ricardo José David Costa Vieira e celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período
experimental, com a duração de cinco anos, como Professor Auxiliar,
em regime de tempo integral, sem dedicação exclusiva, para o exercício
de funções na Faculdade de Medicina, sendo que o início retroage a
29/03/2014, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 205/2009, de 31 de agosto, na sua redação atual e do artigo 25.º do
Estatuto da Carreira Docente Universitária. (Não carece de verificação
prévia do Tribunal de Contas)
6 de outubro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Ana de Campos Cruz.
208144489
Aviso n.º 11364/2014
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 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, torna-se público que, a lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento
concursal comum destinado ao recrutamento para ocupação de um
posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa
de pessoal da Universidade de Coimbra, mediante a constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, publicado sob o Aviso n.º 13565/2013, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 216, de 07/11/2013, homologada por despacho do Senhor
Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, exarado a 23/06/2014, no uso de competência delegada
pelo Despacho n.º 16/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 1, de 02 de janeiro de 2014, foi afixada nas instalações do Serviço
de Gestão de Recursos Humanos, do Centro de Serviços Comuns, da
Administração desta Universidade, sitas no piso 1 do Edifício da Faculdade de Medicina, Polo I da Universidade de Coimbra, Rua Larga,
3004-504 Coimbra, e disponibilizada na página eletrónica deste serviço
(url:www.uc.pt/drh).
Consideram-se ainda notificados do ato de homologação da lista
de ordenação final, conforme estatuído nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, em período experimental, na carreira e categoria de técnico superior, com o licenciado Luis Filipe Gonçalves
Cabrita.
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho e na sequência de despacho do Senhor Reitor da Universidade de Lisboa que homologou a lista unitária de ordenação final do
procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto de
trabalho previsto no mapa de pessoal não docente dos Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa, aberto pelo Aviso n.º 4175-D/2013,
publicado no Diário da República, 2.ª série, Suplemento, n.º 60, de 26
de março, torna-se público que foi celebrado, no dia 26/09/14, contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Luis
Filipe Gonçalves Cabrita, na segunda posição remuneratória e ao nível
remuneratório 15 da carreira e categoria de Técnico superior, com efeitos
a 01/10/2014, em período experimental, com a duração de 180 dias.
26 de setembro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António da Cruz
Serra.
208143273
Despacho n.º 12537/2014
Criação de novo Ciclo de Estudos
Doutoramento em e-Planeamento
Nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente, o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior
(RJGDES), publicado pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março (alterado pelos Decretos-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, e n.º 230/2009,
de 14 de setembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 81/2009,
de 27 de outubro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de
agosto), foi aprovada, pelos Despachos Reitorais n.º R-76-2013 de
16 de outubro da Universidade de Lisboa (ULisboa), de 25 de outubro da Universidade Nova de Lisboa (UNL) e n.º 26REIT/2013 de
11 de novembro da Universidade de Aveiro (UA), a criação do doutoramento em e-Planeamento, acreditado pela Agência de Avaliação
e Acreditação do Ensino Superior, em 9 de maio de 2014, e registado
pela Direção-Geral do Ensino Superior, em 25 de junho de 2014, com
o n.º R/A-Cr 94/2014.
Sob proposta da Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa
(ULisboa), e com a anuência da Universidade Nova de Lisboa (UNL)

