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2.ª Vogal Suplente: Licenciada Maria Manuela Martins Lucas Perdigão, Técnica Superior da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa.
O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos
pelo Vogal que lhe suceder na ordem supra referida.
22 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes
para o procedimento.
As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos
termos da lei.
23 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publicitada na página eletrónica da Faculdade de Ciências (http://www.fc.ul.
pt/concursos?id=1520), bem como notificada aos candidatos por, pelo
menos, uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3
do artigo 30.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.
24 — Após homologação da lista unitária de ordenação final, é publicado na 2.ª série do Diário da República aviso informando da sua
afixação/publicitação, sendo a mesma afixada em local visível e público das instalações da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, e disponibilizada na página eletrónica, em http://www.fc.ul.
pt/concursos?id=1520.
25 — Nos termos do Despacho conjunto n.º 373/2000, de 31 de
março, «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente 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».
26 — Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência
legal, seguindo-se a aplicação dos critérios de preferência previstos
no artigo 35.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.
27 — Prazo de validade: O recrutamento é válido para o preenchimento do posto de trabalho a ocupar através do presente procedimento
concursal e para efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.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.
28 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.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, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt), devendo estar disponível no 1.º dia útil seguinte à presente publicação; a partir da data de publicação no Diário da
República, por extrato, na página eletrónica da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, em http://www.fc.ul.pt/concursos?id=1520
e, também, por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados
da data de publicação no Diário da República, em jornal de expansão
nacional.
5 de novembro de 2015. — O Diretor, Prof. Doutor José Artur de
Sousa Martinho Simões.
209162123
Despacho n.º 14370/2015
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo
n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série,
n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do Despacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 25 de
março, subdelego a presidência do júri das provas de doutoramento no
ramo de Informática, especialidade de Engenharia Informática, desta Faculdade, requeridas pelo Mestre Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho
de Matos, no Doutor Nuno Fuentecilla Maia Ferreira Neves, Professor
Associado com Agregação, na qualidade de Presidente do Departamento
de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
9 de novembro de 2015. — O Diretor da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.
209130233
Despacho n.º 14371/2015
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo
n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série,
n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do
Despacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de
25 de março, subdelego a presidência do júri das provas de doutoramento
no ramo de Química, especialidade de Química Tecnológica, desta

Faculdade, requeridas pela Mestre Ana Cristina Pereira Fernandes, na
Doutora Ana Maria Jara Ponces da Costa Freire, Professora Catedrática,
na qualidade de Presidente do Departamento de Química e Bioquímica
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
9 de novembro de 2015. — O Diretor da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.
209130169
Despacho n.º 14372/2015
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo
n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série,
n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do
Despacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 25
de março, subdelego a presidência do júri das provas de doutoramento
no ramo de Biologia, especialidade de Biologia Evolutiva, desta Faculdade, requeridas pela Mestre Mónica Andreia Fernandes Rodrigues, na
Doutora Maria da Luz da Costa Pereira Mathias, Professora Catedrática,
na qualidade de Presidente do Departamento de Biologia Animal da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
9 de novembro de 2015. — O Diretor da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.
209135986

Faculdade de Direito
Aviso n.º 14205/2015
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, em período experimental, na carreira e categoria
de técnico superior, com a Licenciada Ana Sofia Pinto Bastos
Coutinho Duarte.
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 Diretor da Faculdade de Direito 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 da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aberto
pelo Aviso n.º 4506/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 81 de 27 de abril, torna-se público que é celebrado, no dia 12/10/2015
contrato de trabalho de funções públicas por tempo indeterminado com
Ana Sofia Pinto Bastos Coutinho Duarte, na segunda posição remuneratória e ao nível remuneratório 15 da carreira e categoria de Técnica
superior, com efeitos a 12 de outubro, em período experimental, com
a duração de 180 dias.
2 de outubro de 2015. — O Diretor, Prof. Doutor Jorge Duarte Pinheiro.
209134105

Faculdade de Medicina
Despacho (extrato) n.º 14373/2015
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa de 25/09/2015 foram aprovadas as renovações dos contratos
a termo certo com a duração de dois anos e em regime de tempo parcial,
com os docentes a seguir mencionados:
Dr. Miguel Pinto da Fonseca Frois Borges, renovado o contrato como
Assistente Convidado a 10 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 15 de outubro de 2015 (vencimento
correspondente ao 1.º escalão, índice 140 da tabela remuneratória única),
conforme o artigo 16.º e 32.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.).
Dr.ª Rita Gonçalves Inácio, renovado o contrato como Assistente
Convidada, 30 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 15 de outubro de 2015 (vencimento correspondente
ao 1.º escalão, índice 140 da tabela remuneratória única), conforme o
artigo 16.º e 32.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.).
Dr. Ruy Manuel Guerreiro Fernandes e Fernandes, renovado o contrato como Assistente Convidado, 30 %, da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, com efeitos a 01 de novembro de 2015

