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categoria de professor auxiliar do mapa de pessoal da Universidade de
Évora, com efeitos a 27 de março de 2014, com direito à remuneração correspondente ao índice 195, escalão 1, do estatuto remuneratório do pessoal
docente universitário.
Relatório
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1, do
artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado pelo
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, tendo em conta o requerimento apresentado pelo candidato, o Conselho Científico da Escola de
Ciências Sociais regista o seguinte:
1 — O Conselho Científico em reunião de 11 de dezembro 2013, e
após apreciação dos pareceres elaborados pelos Professores Catedráticos,
José Alberto Gomes Machado do Departamento de História da Escola
de Ciências Sociais da Universidade de Évora e Bernardo Pinto de
Almeida da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, sobre
o relatório de atividades pedagógica e científica, votou favoravelmente,
por unanimidade, a contratação por tempo indeterminado do Doutor
Paulo Alexandre Rodrigues Simões Rodrigues.
Universidade de Évora, 19 de dezembro de 2013. — A Vice-Presidente
do Conselho Científico da Escola de Ciências Sociais, Elisa Rosa Pisco
Nunes Esteves, Professora Associada c/Agregação.
03/02/2014. — O Administrador, Rui Manuel Gonçalves Pingo.
207589997
Despacho n.º 2404/2014
Por despacho de 7 de janeiro de 2014 do reitor da Universidade de
Évora:
Doutora Leonor Maria Pereira Rocha — autorizado o contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na categoria de
professora auxiliar do mapa de pessoal da Universidade de Évora, com
efeitos a 15 de setembro de 2014, com direito à remuneração correspondente ao índice 195, escalão 1 do estatuto remuneratório do pessoal
docente universitário.
«Relatório
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1, do
artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado pelo
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, tendo em conta o requerimento apresentado pela candidata, o Conselho Científico da Escola de
Ciências Sociais regista o seguinte:
1 — O Conselho Científico em reunião de 11 de dezembro 2013, e
após apreciação dos pareceres elaborados pelos Professores Catedráticos,
João Luís Serrão da Cunha Cardoso da Universidade Aberta de Lisboa
e Maria Manuela dos Reis Martins do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho, sobre o relatório de atividades pedagógica e
científica, votou favoravelmente, por unanimidade, a contratação por
tempo indeterminado da Doutora Leonor Maria Pereira Rocha.

Súmula do curriculum vitae
Nome — Isabel Maria Domingos Vieira Pereira
Local e data de nascimento — Natural de Lisboa, nacionalidade
portuguesa, nascida em 15 de dezembro de 1977
Formação Académica:
Licenciatura em Contabilidade e Administração — Ramo Controlo
Financeiro no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Lisboa (ISCAL), terminado em 2002
Experiência Profissional:
De outubro de 1995 a dezembro de 1996, Escriturária e Tesoureira na
área financeira no Centro Social e Paroquial de Alcântara;
De janeiro de 1997 a maio de 1997, administrativa de contabilidade
na Cyarsa Corretor de Seguros;
De julho 1997 a maio de 1998, Administrativa na Faculdade de Belas
Artes da Universidade de Lisboa;
De maio 1998 a julho de 2000, Técnica de Contabilidade na
EMEL — Empresa Pública Municipal de Estacionamento de Lisboa;
De agosto de 2000 a abril de 2001, Técnico de Contabilidade na
Jazztel Portugal, S. A. ;
De maio de 2001 a setembro 2003, Técnico de Contabilidade e Recursos Humanos na ELOCOM — SLC Soluções de Comunicação, L.da;
De outubro de 2003 a agosto de 2010, Assistente Sénior na área da contabilidade e recursos humanos na A. Patrício Consultores Associados, L.da;
De setembro de 2010 a julho de 2013, técnica superior nos serviços
financeiros da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.
Desde 18 de julho de 2013, exerce as funções em regime de substituição, como Chefe de Divisão, da Divisão Financeira e Patrimonial da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.
207590498

Faculdade de Ciências
Despacho n.º 2406/2014
Por despacho de 29 de novembro de 2013, do Subdiretor da Faculdade
de Ciências, Doutor António Carlos de Sá Fonseca (em substituição do
Diretor, nos termos do Despacho n.º 3478/2012, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 49, de 08 de março), proferido por delegação de
competências do Reitor da Universidade de Lisboa, através do Despacho
n.º 15133/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de
20 de novembro, foi autorizada a contratação, mediante a celebração de
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a Termo Resolutivo Certo,
para o mapa de pessoal docente da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, do Doutor Mário Manuel Silveira Rodrigues, na categoria de
Professor Auxiliar Convidado, em regime de tempo parcial, a 0 % (sem
remuneração), a partir de 01 de dezembro de 2013, por dois anos.

Universidade de Évora, 19 de dezembro de 2013. — O Presidente do
Conselho Científico da Escola de Ciências Sociais, José Alberto Gomes
Machado, professor catedrático.»

9 de dezembro de 2013. — O Subdiretor, Doutor António Carlos
de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos termos do despacho
n.º 3478/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de
8 de março de 2012.
207587574

3 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Rui Manuel Gonçalves
Pingo.
207589186

Faculdade de Medicina

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Belas-Artes
Despacho n.º 2405/2014
De acordo com o artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com
nova redação dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, e pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e com autorização dada por despacho
Reitoral de 11 de julho de 2013, foi aberto concurso para o cargo de direção intermédia de 2.º grau, como Chefe de Divisão, da Divisão Financeira
e Patrimonial da Faculdade de Belas-Artes, em que foi nomeada a Lic.ª
Isabel Maria Domingos Vieira Pereira, para aquele cargo, em comissão
de serviço, por três anos, com efeitos a 16 de dezembro de 2013.
Esta nomeação fundamenta-se no facto de a nomeada ser detentora
do perfil indicado para o referido cargo, tomando como base não só o
curriculum e experiência profissional, mas, sobretudo, a motivação e o
sentido crítico que demonstrou na entrevista a que foi sujeita.
16 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Luís Jorge
Gonçalves.

Contrato (extrato) n.º 105/2014
Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27/02 e no artigo 62.º-A do Decreto-Lei n.º 205/2009
de 31/08, torna-se público que após autorização de 13/12/2013 do Diretor
da F. Medicina por delegação do Reitor da U. Lisboa, foi celebrado entre
a Faculdade de Medicina e o Dr. Paulo Amílcar Torres Martins Miranda
da Silva, um contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo, com início a 16/12/2013 válido por dois anos eventualmente renovável, ficando este trabalhador com a categoria de Assistente Convidado,
com remuneração correspondente a 10 % da categoria de Assistente, no
índice 140 da tabela remuneratória dos docentes universitários.
4 de fevereiro de 2014. — O Secretário-Coordenador, Dr. Luís Pereira.
207593779

Instituto Superior de Agronomia
Despacho (extrato) n.º 2407/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Superior de Agronomia, de
22 de julho de 2013, proferido por delegação de competências do Reitor

