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Aviso (extrato) n.º 1416/2014

Na sequência de procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal da Universidade do Minho, aberto
pelo Aviso n.º 3043/2013, publicado no DR, 2.ª série, n.º 43, de 1 de
março de 2013, e após negociação do posicionamento remuneratório, foi
autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com o período experimental de 180 dias, com efeitos a partir
de 15.11.2013, com direito à remuneração correspondente à 2.ª posição
remuneratória e ao nível remuneratório 15, da tabela remuneratória única,
com o trabalhador Amaro António Magalhães Rodrigues.
Para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de
11 de setembro e no n.º 3 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, mediante despacho do Reitor da Universidade do Minho de
14-11-2013, a constituição do júri é a seguinte:
Presidente: Doutor Pedro Jorge Sobral Camões, Administrador
Vogais efetivos:
Doutora Margarida Paula Pedra Amorim Casal, Professora Catedrática
Mestre Luís Carlos Ferreira Fernandes, Diretor de Serviços
Vogais suplentes:
Dr.ª Maria Manuela Teixeira Pereira, Diretora de Serviços
Dr.ª Heliana Maria Pereira Silva, Diretora de Serviços
17 de janeiro de 2014. — O Administrador, Pedro J. Camões.
207554339
Aviso (extrato) n.º 1417/2014
Na sequência de procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal da Universidade do Minho, aberto
pelo Aviso n.º 3607/2013, publicado no DR, 2.ª série, n.º 50, de 12 de
março de 2013, e após negociação do posicionamento remuneratório, foi
autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com o período experimental de 180 dias, com efeitos a partir
de 15.11.2013, com direito à remuneração correspondente à 2.ª posição
remuneratória e ao nível remuneratório 15, da tabela remuneratória única,
com o trabalhador Ernesto Manuel Silva Lopes.
Para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de
11 de setembro e no n.º 3 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, mediante despacho do Reitor da Universidade do Minho de
14-11-2013, a constituição do júri é a seguinte:
Presidente:
Doutor Pedro Jorge Sobral Camões, Administrador
Vogais efetivos:
Mestre Luís Carlos Ferreira Fernandes, Diretor de Serviços
Dr.ª Maria Manuela Teixeira Pereira, Diretora de Serviços
Vogais suplentes:
Dr. Elísio Silva Maia Araújo, Diretor de Serviços
Dr.ª Márcia Angélica Silva Rodrigues Souto, Secretária de Escola
17 de janeiro de 2014. — O Administrador, Pedro J. Camões.
207554282
Aviso (extrato) n.º 1418/2014
Na sequência de procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal da Universidade do Minho, aberto
pelo Aviso n.º 3607/2013, publicado no DR, 2.ª série, n.º 50, de 12 de
março de 2013, e após negociação do posicionamento remuneratório,
foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com o período experimental de 180 dias, com efeitos
a partir de 15.11.2013, com direito à remuneração correspondente à
2.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 15, da tabela remuneratória única, com o trabalhador Rosa Susana Mendes Faria.
Para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de
11 de setembro e no n.º 3 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, mediante despacho do Reitor da Universidade do Minho de
14-11-2013, a constituição do júri é a seguinte:
Presidente: Doutor Pedro Jorge Sobral Camões, Administrador.

Vogais efetivos:
Mestre Luís Carlos Ferreira Fernandes, Diretor de Serviços.
Drª Maria Manuela Teixeira Pereira, Diretora de Serviços.
Vogais suplentes:
Dr. Elísio Silva Maia Araújo, Diretor de Serviços.
Dr.ª Márcia Angélica Silva Rodrigues Souto, Secretária de Escola.
17 de janeiro de 2014. — O Administrador, Pedro J. Camões.
207554152
Despacho (extrato) n.º 1599/2014
Por despacho 07.01.2014, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutora Sofia Oliveira Lopes— Autorizada a manutenção do contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na categoria
de Professora Auxiliar do mapa de pessoal da Universidade do Minho.
(Isento de Fiscalização Prévia do TC.)
17 de janeiro de 2014. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
207554428
Despacho (extrato) n.º 1600/2014
Por despacho de 12.11.2013, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutora Ana Guilhermina Seixas Duarte Melo — Autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com
um período experimental de cinco anos, na categoria de Professora
Auxiliar, do mapa de pessoal da Universidade do Minho, em sequência
da obtenção do grau de doutor, com efeitos a partir de 15.10.2013, com
direito à remuneração base de 3.191,82€, correspondente ao índice 195,
escalão 1 do Estatuto Remuneratório do Pessoal Docente Universitário.
(Isento de fiscalização prévia do TC.)
17 de janeiro de 2014. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
207554403
Despacho (extrato) n.º 1601/2014
Por despacho de 17.10.2013, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutor José António Silva de Carvalho Campos e Matos — Autorizado
o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com um período experimental de cinco anos, na categoria de Professor
Auxiliar, do mapa de pessoal da Universidade do Minho, em sequência
da obtenção do grau de doutor, com efeitos a partir de 12.07.2013, com
direito à remuneração base de 3.191,82€, correspondente ao índice 195,
escalão 1 do Estatuto Remuneratório do Pessoal Docente Universitário.
(Isento de fiscalização prévia do TC.)
17 de janeiro de 2014. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
207554355

Reitoria
Despacho n.º 1602/2014
Tendo-se verificado algumas imprecisões no plano de estudos anexo
ao Despacho RT/C-75/2012, de 21 de março (publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 92, de 15 de maio, com o n.º 6218/2012), que
publicou o plano de estudos do Mestrado em Matemática, procede-se
por este meio à republicação, na íntegra, do anexo ao referido despacho.
O presente despacho revoga o Despacho RT/C-75/2012.
A republicação a que agora se procede é comunicada, nesta data, à Direção Geral do Ensino Superior, nos termos e para os efeitos legais em vigor.
20 de dezembro de 2013. — O Reitor, António M. Cunha.
ANEXO
Mestrado em Matemática
1 — Unidade orgânica: Escola de Ciências.
2 — Ciclo de estudos: Mestrado em Matemática.
3 — Grau: Mestre.
4 — Área científica predominante do ciclo de estudos: Matemática.
5 — Número de créditos, necessário à obtenção do grau: 120 ECTS.
6 — Duração normal do ciclo de estudos: 4 semestres.
7 — Opções, ramos ou outras formas de organização de percursos
alternativos em que o ciclo de estudos se estruture: Não aplicável.

