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uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

Declaração de retificação n.º 784/2016
Por ter sido publicada com inexatidão a correspondência constante
na Tabela de correspondências do Anexo 2 do Despacho n.º 9727/2016,
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 145, de 29 de julho de
2016, retifica-se:

26 de julho de 2016. — O Reitor, João Luís Roque Baptista Gaspar.
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1.º/2.º Dissertação/Estágio . . . . . . . . . .

Área Científica

ECTS

Tipo

OPT
CV

6
54

OB
OB

1 de agosto de 2016. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
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UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 9691/2016
Por despacho exarado, a 31/05/2016, pelo Reitor da Universidade de
Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, foi autorizada a contratação do Doutor Carlos Alberto Gonçalves, e celebrado
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
em regime de tenure, como Professor Catedrático, em regime de tempo
integral, em dedicação exclusiva, com o posicionamento remuneratório
entre o 82.º e o 83.º níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória
Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, a
que corresponde a remuneração de € 4.664,97.
A contratação, com início a 22 de julho de 2016, resulta da conclusão do procedimento do concurso documental internacional destinado
ao preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de Professor
Catedrático, do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, para o
desempenho de funções na Faculdade de Medicina, aberto por Edital
n.º 1175/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 23
de dezembro, na bolsa de emprego público, através do OE201512/0251
e no sítio da internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
(url: www.eracareers.pt), através do URL: 1125e8cc-151b-4361-90a4-d4cc81661faa. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
25/07/2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Elsa Marques.
209765826
Aviso n.º 9692/2016
Por despacho exarado, a 13/05/2016, pelo Reitor da Universidade de
Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, foi
autorizada a contratação da Doutora Eunice Virgínia Valdez Faria Bidarra
Palmeirão Carrilho, e celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, em regime de tenure, como Professora
Catedrática, regime de tempo integral, sem dedicação exclusiva, com o
posicionamento remuneratório entre o 52.º e o 53.º níveis remuneratórios
da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro, a que corresponde a remuneração de € 3.109,98.
A contratação, com início a 22 de julho de 2016, resulta da conclusão do procedimento do concurso documental internacional
destinado ao preenchimento de um posto de trabalho, da categoria
de Professor Catedrático, do mapa de pessoal da Universidade de
Coimbra, para o desempenho de funções na Faculdade de Medicina,
aberto por Edital n.º 1191/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 253, de 29 de dezembro, na bolsa de emprego público,
através do OE201512/0327 e no sítio da internet da Fundação para
a Ciência e a Tecnologia, I. P. (url: www.eracareers.pt), através do
URL:819bd4ad-9533-4647-8ef4-69873b5c842b.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
25/07/2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Elsa Marques.
209765891
Aviso n.º 9693/2016
Por despacho exarado, a 13/05/2016, pelo Reitor da Universidade
de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva,

foi autorizada a contratação do Doutor Fernando Alberto Deométrico
Rodrigues Alves Guerra, e celebrado contrato de trabalho em funções
públicas, por tempo indeterminado, em regime de tenure, como Professor
Catedrático, regime de tempo integral, sem dedicação exclusiva, com o
posicionamento remuneratório entre o 52.º e o 53.º níveis remuneratórios
da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro, a que corresponde a remuneração de € 3.109,98.
A contratação, com início a 22 de julho de 2016, resulta da conclusão do procedimento do concurso documental internacional destinado
ao preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de Professor
Catedrático, do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, para o
desempenho de funções na Faculdade de Medicina, aberto por Edital
n.º 1173/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 23
de dezembro, na bolsa de emprego público, através do OE201512/0262
e no sítio da internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
(url: www.eracareers.pt), através do URL: 6d68a547-7feb-46bd-b098-3b4e62677c17.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
25/07/2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Elsa Marques.
209765583
Aviso n.º 9694/2016
Por despacho exarado, a 20/06/2016, pelo Reitor da Universidade de
Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, foi
autorizada a contratação do Doutor Armando Simões Pereira de Carvalho, e celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, em regime de tenure, como Professor Catedrático, em
regime de tempo integral, sem dedicação exclusiva, com o posicionamento remuneratório entre o 52.º e o 53.º níveis remuneratórios da Tabela
Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de
dezembro, a que corresponde a remuneração de € 3.601,03.
A contratação, com início a 22 de julho de 2016, resulta da conclusão do procedimento do concurso documental internacional destinado
ao preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de Professor
Catedrático, do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, para o
desempenho de funções na Faculdade de Medicina, aberto por Edital
n.º 1174/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 23
de dezembro, na bolsa de emprego público, através do OE201512/0257
e no sítio da internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
(url: www.eracareers.pt), através do URL:5034d213-6c69-4973-ac93-e31c8a03ebcf.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
25/07/2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Elsa Marques.
209765518
Aviso n.º 9695/2016
Por despacho exarado, a 23/05/2016, pelo Reitor da Universidade de
Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, foi
autorizada a contratação do Doutor Lino Manuel Martins Gonçalves,
e celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, em regime de tenure, como Professor Catedrático, regime
de tempo integral, sem dedicação exclusiva, com o posicionamento
remuneratório entre o 52.º e o 53.º níveis remuneratórios da Tabela

