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Opção C — Escolher pelo menos 24 ECTS entre 4.º e 5.º Ano 1.º Semestre, 4.º Ano 2.º Semestre.
Opção D — Escolher pelo menos 30 ECTS entre 4.º e 5.º Ano 1.º Semestre, 4.º Ano 2.º Semestre.

310804788

Faculdade de Medicina

Faculdade de Psicologia

Despacho n.º 8985/2017

Despacho n.º 8988/2017

Por meu Despacho de 11 de maio, proferido no uso de competências
delegadas, designo, sob proposta do Conselho Científico, para fazerem
parte do Júri de reconhecimento do grau de Mestre concedido por esta
Faculdade da Universidade de Lisboa, requerido por Fábio Augusto
Silva Vila Nova:

Por despacho de 11 de agosto de 2017 do Diretor da Faculdade de
Psicologia da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de competências, foram autorizadas as renovações dos contratos de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, entre esta Faculdade e
os seguintes docentes:

Doutor Evangelista Casimiro Rocha, Professor Auxiliar Convidado da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que presidirá;
Doutor José Manuel Lage Campelo Calheiros, Professor Catedrático
da Universidade da Beira Interior;
Doutor José Manuel Domingos Pereira Miguel, Professor Catedrático
Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
11 de maio de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
310819773
Despacho (extrato) n.º 8986/2017
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa de 11 de setembro de 2017, foi aprovado, em
regime de substituição, o contrato a termo certo com a duração de
dois anos, e em regime de tempo parcial, com o docente a seguir
mencionado:
Doutora Susana Clara Barão Lopes da Silva dos Anjos, contratada
como Professora Auxiliar Convidada a 30 %, da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, com efeitos a 1 de setembro de 2017 (vencimento correspondente ao 1.º escalão, índice 195 da tabela remuneratória
única), conforme os artigos 15.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 205/09, de
31/08, conjugado com o regulamento da Universidade de Lisboa sobre
a vinculação de docentes especialmente contratados publicado a 18 de
novembro de 2013 na 2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)
25/09/2017. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.

310803759

Despacho n.º 8987/2017
Ao abrigo do disposto nos artigos 45.º, 49.º e 51.º, todos da Lei
Geral do Trabalho (LTFP) em Funções Públicas, 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, tendo sido celebrado contrato
com efeitos a 27 de dezembro de 2016, na sequência do procedimento
concursal comum para preenchimento de um lugar de Técnico Superior,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 7229/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 109, de 7 de junho, e após homologação
da Ata do Júri constituído para o efeito, torna-se pública a conclusão,
com sucesso, do período experimental, na categoria e carreira de técnico superior, da licenciada Ana Patrícia Lopes Virgolino, de acordo
com o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto nos
n.os 3, 4 e 5 do artigo 46.º da LTFP, que se encontra arquivado no seu
processo individual.
28 de setembro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
310820225

Doutora Ana Sofia Medina Silva como Professora Auxiliar Convidada,
em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período de um ano, com efeitos
a 1 de setembro de 2017, com a remuneração correspondente a 50 % do
escalão 1, índice 195, em regime de tempo integral, da tabela aplicável
aos docentes universitários;
Doutora Magda Sofia Valadas Dominguez Roberto como Professora
Auxiliar Convidada, em regime de tempo parcial a 60 %, pelo período
de um ano, com efeitos a 1 de setembro de 2017, com a remuneração
correspondente a 60 % do escalão 1, índice 195, em regime de tempo
integral, da tabela aplicável aos docentes universitários.
Doutora Maria João Varandas dos Santos como Assistente Convidada,
em regime de tempo parcial a 60 %, pelo período de um ano, com efeitos
a 1 de setembro de 2017, com a remuneração correspondente a 60 % do
escalão 1, índice 140 em regime de tempo integral, da tabela aplicável
aos docentes universitários;
Doutora Marta Maria Figueiredo Pedro Vazão de Almeida como
Professora Auxiliar Convidada, em regime de tempo parcial a 60 %,
pelo período de um ano, com efeitos a 1 de setembro de 2017, com a
remuneração correspondente a 60 % do escalão 1, índice 195 em regime
de tempo integral, da tabela aplicável aos docentes universitários;
Doutor Sérgio Paulo de Jesus Moreira como Professor Auxiliar Convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período de um ano, com
efeitos a 1 de setembro de 2017, com a remuneração correspondente a
50 % do escalão 1, índice 195 em regime de tempo integral, da tabela
aplicável aos docentes universitários.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
20 de setembro de 2017. — A Diretora Executiva, Lic.ª Carminda
Pequito Cardoso.
310800267
Despacho n.º 8989/2017
Por despacho de 11 de agosto de 2017 do Diretor da Faculdade de
Psicologia da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de competências, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo entre esta Faculdade e a Doutora Maria Isabel de
Araújo Paredes Horta Alves, com a alteração de situação de Assistente
Convidada a 40 % para Professora Auxiliar Convidada a 50 %, pelo
período de um ano, com efeitos a 1 de setembro de 2017, com a remuneração correspondente a 50 % do escalão 1, índice 195 em regime de
tempo integral, da tabela aplicável aos docentes universitários. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de setembro de 2017. — A Diretora Executiva, Lic.ª Carminda
Pequito Cardoso.
310799904
Despacho n.º 8990/2017
Por despacho de 11 de agosto de 2017 do Diretor da Faculdade de
Psicologia da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de competências, foram autorizadas as renovações, com alteração de percenta-

