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Despacho n.º 862/2014
Por despacho de 30 de dezembro de 2013 do Reitor da Universidade
de Lisboa:
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado,
com a Doutora Sara Gonçalves Pedro Parente Mendes, com efeitos a
partir de 31 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.
30 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse
Alberto.
207524385
Despacho n.º 863/2014
Por despacho de 30 de dezembro de 2013 do Reitor da Universidade
de Lisboa:
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado,
com a Doutora Margarida Isabel de Oliveira Vale de Gato, com efeitos a
partir de 31 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.
30 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse
Alberto.
207523712

ACT n.º 1/2009, de 28 de setembro e do Regulamento de Extensão
n.º 1-A/210, de 2 de março.
31 de dezembro de 2013. — O Presidente, Professor Catedrático
Manuel Meirinho.
207521639

Instituto Superior Técnico
Despacho (extrato) n.º 866/2014
Por despacho de 30 de outubro de 2013 do Presidente do Instituto
Superior Técnico, no uso das suas competências:
Foi renovada a comissão de serviço de Sílvia Maria Nunes da Fonseca
Lopes Alves dos Santos no cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau,
como Coordenadora do Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional, a partir de 05 de janeiro de 2014, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de
30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3B/2010, de 28 de abril
e 64/2011, de 22 de dezembro.
10 de janeiro de 2014. — O Vice-Presidente para os Assuntos de
Pessoal, Prof. Ayala Botto.
207528013

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Médicas

Despacho n.º 864/2014

Despacho (extrato) n.º 867/2014

Por despacho de 31 de dezembro de 2013 do Reitor da Universidade
de Lisboa:

Por despacho de 18 de dezembro de 2013, do Reitor da Universidade
Nova:

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado,
com o Doutor José Manuel Damião Soares Rodrigues, com efeitos a
partir de 31 de dezembro de 2013, com a categoria de Professor Auxiliar
em regime dedicação exclusiva e o vencimento correspondente ao Escalão 2, índice 210, 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.

Foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental, após aprovação
em concurso, com o Doutor José António Henriques de Conde Belo
como Professor Associado, em dedicação exclusiva, com efeitos a 15 de
novembro de 2013, com a remuneração correspondente ao escalão 1,
índice 245 da tabela aplicável aos docentes universitários. (Isento de
fiscalização prévia do T.C.)

31 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse
Alberto.
207524336

8 de janeiro de 2014. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
207521971
Louvor n.º 52/2014

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
Despacho n.º 865/2014
Na sequência da publicação dos Estatutos do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL), homologados pelo Despacho n.º 16033/2013, de 10 de dezembro, nomeio,
nos termos do disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 29.º, para o cargo
de Vice-Presidente o Prof. Doutor José Luís Gonçalves Moreira Zêzere,
com efeitos à data de entrada em vigor dos Estatutos do IGOT-UL.
18 de dezembro de 2013. — A Presidente, Prof.ª Doutora Maria
Lucinda Fonseca.
207522765

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Aviso (extrato) n.º 829/2014
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, torna-se público que na sequência
de procedimento concursal aberto através do Aviso n.º 13172/2013,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 29 de outubro
de 2013, área administrativa, foi celebrado contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 31 de dezembro de 2013, com a trabalhadora Teresa Isabel Malveiro Pereira,
colocada no mapa de pessoal não docente deste Instituto, na categoria e
carreira de Técnico Superior, com o nível remuneratório 15 e 2.ª posição
remuneratória, da tabela remuneratória única, aprovada pela portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, ficando a trabalhadora sujeita a
período experimental de 180 dias, nos termos do n.º 2 da Cláusula 6.ª do

Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas
presto público louvor à Profª. Doutora Ana Félix de Campos Pinto pela
sua contribuição para a melhoria do ensino e, em particular, para o
desenvolvimento da qualidade e prestígio dos Cursos de Doutoramento
da FCM. A elevada competência, o grande rigor e a extrema dedicação
com que dirigiu estes Cursos não só asseguraram a sua consolidação,
como permitiram assegurar uma progressiva melhoria da sua qualidade
científica e do seu nível de exigência. Não posso também deixar de
realçar a sua contribuição para a reorganização e melhoria do ensino
da Anatomia Patológica, que permitiram superar com grande êxito as
complexas dificuldades existentes quando assumiu a liderança desta área.
Por todas estas razões, a Prof.ª Doutora Ana Félix de Campos Pinto é
merecedora do reconhecimento da Faculdade de Ciências Médicas que
me cumpre assinalar neste louvor.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307500992
Louvor n.º 53/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas,
quero prestar público louvor ao motorista da viatura adstrita à Direção,
Fernando Silva Luís, pela forma competente, segura, disponível e dedicada como desempenhou as suas funções, manifestando-lhe o meu
agradecimento.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501331
Louvor n.º 54/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas
presto público louvor ao Dr. Manuel Salvador Rodrigues Alves pela forma

