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2 — Apreciadas as respostas dos candidatos excluídos e após a respetiva deliberação, ou no caso da admissão da totalidade dos candidatos, o
júri procederá à avaliação e ordenação dos mesmos, à luz dos critérios
mencionados no número III.
VI — 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.
E para constar se lavrou o presente Edital.
6 de fevereiro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel
Bensabat Rendas.
207600581

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Aviso (extrato) n.º 2394/2014
Por despacho de 20/01/2014 do Sr. Reitor da Universidade Nova
de Lisboa:
Licenciada Ana Catarina Gralha de Almeida — autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo
como Monitora, em regime de tempo parcial, com efeitos a partir de
20 de janeiro de 2014 até 14 de abril de 2014, nas condições previstas
no artigo 33.º-A do ECDU, com direito a uma gratificação mensal correspondente a 40 % do escalão 1, índice 100, da tabela remuneratória
aplicável aos docentes universitários.
(Isento de fiscalização prévia do T.C.)
4 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
207601286
Aviso (extrato) n.º 2395/2014
Por despacho de 30/01/2014 do Sr. Diretor da Faculdade de Ciências
e Tecnologia:
Doutor João Gouveia Aparício Bento Leal, Professor Auxiliar desta
Faculdade — concedida licença sem remuneração de longa duração,
com início em 1 de março de 2014 até 31 de janeiro de 2015.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
4 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
207601472
Aviso (extrato) n.º 2396/2014
Por despacho de 20 de janeiro de 2014 do Reitor da Universidade
Nova de Lisboa:
Licenciado Ricardo Manuel Paula Martins — autorizada a celebração
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo
como monitor, em regime de tempo parcial, com efeitos a partir de 20 de
janeiro até 14 de abril de 2014, nas condições previstas no artigo 33.º-A
do ECDU, com direito a uma gratificação mensal correspondente a 40 %
do escalão 1, índice 100, da tabela remuneratória aplicável aos docentes
universitários. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)
4 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
207601359
Aviso (extrato) n.º 2397/2014

tempo parcial, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014, por um
ano, renovável por iguais períodos, até ao limite máximo de cinco
anos, nas condições previstas no artigo 31.º do ECDU, com direito ao
vencimento mensal correspondente a 30 % do escalão 1, índice 195, da
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários. (Isento de
fiscalização prévia do T.C.)
4 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
207601383
Aviso (extrato) n.º 2399/2014
Por despacho de 30/01/2014 do Sr. Diretor da Faculdade de Ciências
e Tecnologia:
Doutor Luís Armando Canhoto Neves, Professor Auxiliar desta
Faculdade — concedida prorrogação da licença sem remuneração de
longa duração, com início em 16 de fevereiro de 2014 até 31 de agosto
de 2014. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
207601497
Aviso (extrato) n.º 2400/2014
Por despacho de 02/01/2014 do Sr. Reitor da Universidade Nova
de Lisboa:
Doutor Mark Clarke — autorizada a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como Professor Associado convidado, em regime de tempo parcial a 20 %, a
título gratuito, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014, por um
ano, renovável por iguais períodos, até ao limite máximo de cinco
anos, nas condições previstas no artigo 31.º do ECDU. (Isento de
fiscalização prévia do T.C.)
4 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
207601431
Aviso (extrato) n.º 2401/2014
Por despacho de 20 de janeiro de 2014 do Sr. Reitor da Universidade
Nova de Lisboa:
Licenciada Ana Leonor Santos Morgado — autorizada a celebração
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo
como Monitora, em regime de tempo parcial, com efeitos a partir de 20
de janeiro de 2014 até 14 de abril de 2014, nas condições previstas no
artigo 33.º-A do ECDU, com direito a uma gratificação mensal correspondente a 40 % do escalão 1, índice 100, da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)
4 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
207601172
Aviso (extrato) n.º 2402/2014
Nos termos da Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, publica-se a lista
de subsídios concedidos por estes Serviços no 1.º semestre de 2014, na
rubrica 04.07.01 — Transferências — Instituições sem fins lucrativos:
Associação de Estudantes da F.C.T. em 04.02.2014 — 30.000,00€
5 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Luís Filipe Gaspar.
207600727

Por despacho de 20/01/2014 do Sr. Reitor da Universidade Nova
de Lisboa:
Licenciada Ana Rita Jacinto Colaço — autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo como Monitora, em regime de tempo parcial, com efeitos a partir de 20 de janeiro
de 2014 até 14 de abril de 2014, nas condições previstas no artigo 33.º-A
do ECDU, com direito a uma gratificação mensal correspondente a 40 %
do escalão 1, índice 100, da tabela remuneratória aplicável aos docentes
universitários. (Isento de fiscalização prévia do T.C.)

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Aviso n.º 2403/2014

Aviso (extrato) n.º 2398/2014

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, se faz público que foi autorizada, por despacho do reitor da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro, de 28 de janeiro de 2013, a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na sequência
de procedimento concursal aberto por Aviso n.º 6920/2013, publicado
no Diário da República 2.ª série, n.º 101, de 27 de maio, com a trabalhadora abaixo indicada:

Por despacho de 02/01/2014 do Sr. Reitor da Universidade Nova
de Lisboa:

Carla Maria Correia Mascarenhas Caldas — Técnica Superior, 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15.

Doutora Catarina Paula Oliveira de Matos Madureira Villamariz — autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo, como Professora Auxiliar convidada, em regime de

5 de fevereiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Eliana da Costa Barros.
207595496

4 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
207601326

