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Deliberação n.º 59/2014

Na reunião de 17 de dezembro de 2013, e de acordo com a alínea c)
do artigo 9.º dos Estatutos da Fundação ISCTE-IUL, o Conselho de
Curadores deliberou homologar a eleição do Reitor do ISCTE-IUL,
Prof. Doutor Luís Antero Reto, realizada pelo Conselho Geral em 13
de dezembro de 2013.
17 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Curadores,
General António Ramalho Eanes.
207511432

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extrato) n.º 19/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 9 de dezembro
de 2013, no âmbito do Programa Investigador FCT, foi autorizado o
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com
o Doctor Davide D’Alimonte, como investigador principal convidado,
em regime de dedicação exclusiva, no Centro de Investigação Marinha
e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve, no período de 2 de
janeiro de 2014 a 1 de janeiro de 2017, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 220 da tabela remuneratória aplicável ao
pessoal da carreira de investigação.
7 de janeiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207525227

a partir de 1 de fevereiro de 2014, e término a 31 de julho de 2014, com
a categoria de Assistente Convidado e o vencimento correspondente
ao Escalão 1, índice 140, nos termos das disposições conjugadas dos
artigos 20.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e do artigo 32.º e
art.º 69.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em
anexo do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.
7 de outubro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse
Alberto.
207523437
Despacho n.º 810/2014
Por despacho de 11 de dezembro de 2013 do Diretor da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência
delegada pelo Reitor da mesma Universidade.
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo,
em regime de tempo parcial (30 %), com a Licenciada Anna Nemcova
de Almeida com início em 1 de setembro de 2013 e termo em 31 de
agosto de 2015, com a categoria de Leitor e o vencimento correspondente
ao Escalão 1, índice 140, nos termos das disposições conjugadas dos
artigos 20.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, do artigo 33.º, n.º 1
e artigo 69.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado
em anexo do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.
13 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse Alberto.
207523583

Despacho (extrato) n.º 808/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 3 de dezembro
de 2013, foi autorizada a renovação da comissão de serviço da licenciada
Rosália de Jesus Martins Fragoso Dionísio, técnica superior do mapa
de pessoal não docente da Universidade do Algarve, para o exercício
do cargo de Chefe de Divisão de Programas e Projetos da Unidade de
Apoio à Investigação Científica e Formação Pós-Graduada, pelo período
de três anos, com início em 1 de março de 2014.
8 de janeiro de 2014. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207525616

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Direito

Despacho n.º 811/2014
Por despacho de 6 de novembro de 2013 do Diretor da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência
delegada pelo Reitor da mesma Universidade.
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo, a
tempo parcial (30 %), com Ana Maria Marques da Silva Azevedo, com
efeitos a partir de 30 de dezembro de 2013, e término a 31 de agosto
de 2014, com a categoria de Assistente Convidado e o vencimento
correspondente ao Escalão 1, índice 140, nos termos das disposições
conjugadas dos artigos 20.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e
do artigo 32.º e art.º69.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.
16 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse Alberto.
207523526

Aviso n.º 793/2014

Despacho n.º 812/2014

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, e na sequência do procedimento concursal comum, com vista ao preenchimento de dois postos de trabalho na
carreira/categoria de técnico superior do mapa de pessoal não docente
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aberto pelo Aviso
n.º 16382/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de
6 de dezembro de 2012, torna-se público que foi celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Ana Sofia
Santos Ramos e com Elisa Raquel Gonçalves Lima, com efeitos a 15 de
julho de 2013, na categoria de Técnico Superior, da carreira de Técnico
Superior, com a remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória
e ao nível 15 da tabela remuneratória única, no montante de 1201.48€.
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de
11 de setembro, terá lugar o respetivo período experimental, de 240 dias,
sendo igualmente aplicável a este período, o previsto nos n.os 2 e 3, do
artigo 73.º do mesmo Diploma, conjugados com o n.º 3 e seguintes do
artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro.
O júri do estágio terá a mesma composição do júri do concurso.

Por despacho de 20 de dezembro de 2013 do Reitor da Universidade
de Lisboa:
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado,
com a Doutora Elisabetta Colla Rosado Coelho David, com efeitos a
partir de 30 de dezembro de 2013, com a categoria de Professor Auxiliar
em regime dedicação exclusiva e o vencimento correspondente ao Escalão 1, índice 195, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 25.º
e 37.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo
do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.

23 de setembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Eduardo Augusto
Alves Vera-Cruz Pinto.
207523429

Faculdade de Letras
Despacho n.º 809/2014
Por despacho de 4 de fevereiro de 2013 do Reitor da Universidade
de Lisboa.
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo,
a tempo parcial (30%), com Paula Estrêla Lopes Mendes, com efeitos

23 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse Alberto.
207523778

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
Despacho n.º 813/2014
Considerando que:
O Decreto-Lei n.º 266-E/2012, de 31 de dezembro, procedeu à fusão
da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica de Lisboa,
criando uma nova instituição denominada Universidade de Lisboa;
Do artigo 46.º dos Estatutos desta nova universidade (homologados pelo despacho normativo n.º 5-A/2013, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013) resulta, para as
escolas, a vinculação de alterarem, em conformidade, os seus Estatutos;
O n.º 1 do artigo 127.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino
Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro,
prevê a possibilidade de as escolas dotadas de órgãos próprios e de

