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Depois desta eliminação volta-se à primeira votação, mas apenas com
os candidatos restantes. O processo repete-se até um candidato obter
mais de metade dos votos para o primeiro lugar.
3 — Retirado esse candidato, repete-se todo o processo para o segundo lugar, e assim sucessivamente, até se obter uma lista ordenada
de todos os candidatos.
VII — Júri do concurso:
Presidente — Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, Professor
Catedrático e Vice-reitor da Universidade de Coimbra.
Vogais:
Prof. Doutor António José Leitão Neves Almeida, Professor Catedrático, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa;
Prof.ª Doutora Helena Margarida Oliveira Marques Ribeiro, Professora Associada, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa;
Prof. Doutor Domingos de Carvalho Ferreira, Professor Catedrático,
da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto;
Prof. Doutor Francisco José de Baptista Veiga; Professor Catedrático,
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra;
Prof.ª Doutora Maria Eugénia Soares Rodrigues Tavares Pina, Professora Associada com Agregação, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.
Para constar se lavrou o presente Edital, que vai ser afixado na Porta
Férrea, publicado na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de
Emprego Público (BEP) e nos sítios da Internet da Universidade de
Coimbra e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (Eracarrers),
em língua portuguesa e inglesa.
11 de março de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva.
207681371

UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA
Aviso n.º 3770/2014
Por despacho de 25 de novembro de 2013 do reitor da Universidade
Fernando Pessoa:
Designados, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento
n.º 306/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 110, de
9 de junho de 2008, os membros do júri das provas de doutoramento em
Ciências Sociais, especialidade de Sociologia, requeridas pela mestre
Maria Manuela Gonçalves Guedes de Pinho Guerra:
Presidente: Doutor Salvato Vila Verde Pires Trigo, Reitor da Universidade Fernando Pessoa.
Vogais:
Doutora Maria Manuela Ferreira Pereira Silva Martins, professora
coordenadora da Escola Superior de Enfermagem do Porto.
Doutora Maria Isabel Dias Marques, professora coordenadora da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
Doutora Zélia Ângela Tato de Macedo Teixeira, professora auxiliar
da Universidade Fernando Pessoa.
Doutor José Manuel Oliveira dos Santos, professor auxiliar da Universidade Fernando Pessoa.
10 de março de 2014. — O Reitor, Salvato Vila Verde Pires Trigo.
207679711

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Aviso (extrato) n.º 3771/2014
Para efeitos do disposto no artigo 12.º, n.º 6, da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, por força do disposto no artigo 73.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, declara-se que a trabalhadora Tânia Raquel Boazinha
Calçôa Ramalho concluiu com sucesso o seu período experimental na
carreira e categoria de Técnico Superior, com a classificação final de
16,3 valores, de acordo com o processo de avaliação, elaborado nos
termos do disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de fevereiro, que se encontra arquivado no seu processo individual.
7 de março de 2014. — O Reitor da Universidade de Lisboa, António
Cruz Serra.
207681111

Aviso (extrato) n.º 3772/2014
Para efeitos do disposto no artigo 12.º, n.º 6, da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, por força do disposto no artigo 73.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, declara-se que o trabalhador Francisco Hubert Baeta
de Oliveira concluiu com sucesso o seu período experimental na carreira
e categoria de Assistente Técnico, com a classificação final de 15,5 valores, de acordo com o processo de avaliação, elaborado nos termos do
disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
que se encontra arquivado no seu processo individual.
7 de março de 2014. — O Reitor da Universidade de Lisboa, António
Cruz Serra.
207679299
Aviso (extrato) n.º 3773/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 73.º, no n.º 1 do artigo 75.º, na
alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º e no n.º 1 do artigo 78.º, todos da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, e tendo presente o disposto no n.º 1 da
cláusula 1.ª e no 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 de 2009, conjugado com o n.º 1 do artigo 1.º do regulamento
de extensão n.º 1-A/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 42, de 2 de março de 2010, e para os efeitos previstos nos n.os 6 e
7 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, tendo sido
celebrado contrato, com efeitos a 1 de fevereiro de 2013, 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 8923/2012,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 29 de junho
de 2012, 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 Cecília Maria da
Costa Tavares Lã Branca, com a classificação final de 14,01 valores, de
acordo com o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto
no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, que se
encontra arquivado no seu processo individual.
10 de março de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Cruz Serra.
207681517
Aviso (extrato) n.º 3774/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 75.º, alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º e n.º 1 do artigo 78.º, todos da Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, 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, conjugado
com o n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento de extensão n.º 1-A/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 2 de março, e para
os efeitos previstos nos n.os 6 e 7 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, tendo sido celebrado contrato com efeitos a 1 de
fevereiro de 2013, 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 8922/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 125, de 29 de junho, e após homologação da Ata do Júri constituído
para o efeito, torna-se público a conclusão, com sucesso, do período
experimental, na categoria e carreira de técnico superior, do licenciado
Mário Landeiro Martins, com a classificação final de 17 valores, de
acordo com o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto
no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, que se
encontra arquivado no seu processo individual.
10 de março de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Cruz Serra.
207681469

Faculdade de Belas-Artes
Aviso n.º 3775/2014
Notificação de candidatos oficiosos ao procedimento concursal
comum aberto pelo aviso n.º 751/2014, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de 16 de janeiro de 2014
1 — Nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 28.º, conjugado com a
alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e n.º 1 alínea d) do artigo 31.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, notificam-se os candidatos colocados em

