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Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 66-B/2007, de
28 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro,
55-A/2010, de 31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, e
dos n.os 1 e 2 do artigo 4.º do Regulamento do Conselho Coordenador
da Avaliação do IST, determino que este órgão passe a ter a seguinte
composição:
a) Prof. Doutor Arlindo Oliveira, Presidente do IST, que preside, por
inerência legal;
b) Prof. Doutor Rogério Colaço, Vice-Presidente para a Gestão Administrativa e Financeira, que substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos;
c) Prof. Doutor Miguel Ayala Botto, Vice-Presidente para os Assuntos
de Pessoal;
d) Dr. Nuno Pedroso, Administrador;
e) Dr. Miguel Marques Coimbra, Diretor da Direção de Recursos
Humanos, por inerência legal;
f) Dr. José Manuel Riscado, Diretor da Direção Técnica, nomeado
Secretário do CCA
Mais se determina que o Dr. José Manuel Riscado é nomeado Secretário do CCA, nos termos dos n.os 6 e 7 do Regulamento acima mencionado.
12 de março de 2014. — O Presidente do Instituto Superior Técnico,
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
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candidatos do referido procedimento concursal, do ato de homologação
da lista unitária de ordenação final, por despacho de 18/02/2014 do
Reitor da Universidade do Minho.
Nos termos do n.º 6 do mesmo preceito legal, torna-se igualmente
pública a lista unitária de ordenação final relativa ao mesmo procedimento concursal.
Candidatos Aprovados
1.º Ana Paula Brites Martins — 16,96
Candidatos Excluídos
Elisane Cavalcanti Ferreira Ramos b)
José Duarte Pereira Costa a)
Laurentina Fátima Melo Gonçalves Sousa a)
Maria Manuela Oliveira Gonçalves b)
Pedro Miguel Borges Ribeiro a)
Rogério Cerqueira Pires a)
a) Classificação obtida na prova de conhecimentos inferior a 9,5 valores.
b) Por não ter comparecido à prova de conhecimentos
A lista unitária de ordenação final foi igualmente publicitada nos
termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
26 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Pedro J. Camões.
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UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso n.º 3834/2014

Aviso n.º 3832/2014
Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto
de trabalho na carreira/categoria de técnico superior, aberto pelo
aviso n.º 4304/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 60, de 26 de março de 2013, referência CIT—11/12-EEG(1).
Listas de ordenação final — Homologação e notificação
Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º e da alínea d) do n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, notificam-se todos os
candidatos do referido procedimento concursal, do ato de homologação
da lista unitária de ordenação final, por despacho de 18/02/2014 do
Reitor da Universidade do Minho.
Nos termos do n.º 6 do mesmo preceito legal, torna-se igualmente
pública a lista unitária de ordenação final relativa ao mesmo procedimento concursal.
Candidatos aprovados
Ordem

Nome

Classificação
final

1.º

Maria Graça Magalhães Couto Silva . . . . . . . .

18,23

Candidatos excluídos
Amália Maria Esteves Sousa Fangueiros b);
Elisabete Carmo Silva Santos Pacheco b);
Maria Manuela Magalhães G. Maciel a);
Paulo Manuel Quintas Gonçalves a).
a) Classificação obtida na prova de conhecimentos inferior a 9,5 valores.
b) Por não ter comparecido à prova de conhecimentos.
A lista unitária de ordenação final foi igualmente publicitada nos
termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
26 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Pedro J. Camões.
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Aviso n.º 3833/2014
Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto
de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, aberto pelo
Aviso n.º 6333/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 93, de 15 de maio de 2013, refª CIT—10/12-EENG(1).
Listas de ordenação final — Homologação e notificação
os

Nos termos dos n. 4 e 5 do artigo 36.º e da alínea d) do n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, notificam-se todos os

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto
de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, aberto pelo
Aviso n.º 6270/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 92, de 14 de maio de 2013, refª CIT—9/12-ADB(1).
Listas de ordenação final — Homologação e notificação
Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º e da alínea d) do n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, notificam-se todos os
candidatos do referido procedimento concursal, do ato de homologação
da lista unitária de ordenação final, por despacho de 24/02/2014 do
Reitor da Universidade do Minho.
Nos termos do n.º 6 do mesmo preceito legal, torna-se igualmente
pública a lista unitária de ordenação final relativa ao mesmo procedimento concursal.
Candidatos Aprovados:
Ordem

Nome

Classificação
final

1.º
2.º

Ana Sandra Castro Meneses . . . . . . . . . . . . .
Maria Isabel Cunha Sousa . . . . . . . . . . . . . . .

18,94
16,66

Candidatos Excluídos:
José Duarte Pereira Costa (b).
Mónica Cristina Sousa Peixoto (a).
Sandrina Araújo Machado (a).
(a) Classificação obtida na prova de conhecimentos inferior a 9,5 valores.
(b) Por não ter comparecido à prova de conhecimentos
A lista unitária de ordenação final foi igualmente publicitada nos
termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
4 de março de 2014. — O Administrador, Pedro J. Camões.
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UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.º 4160/2014
Por despacho de 10 de março de 2014, do Reitor da Universidade Nova
de Lisboa, foi homologada a eleição e nomeado o Doutor Jorge Cláudio
de Bacelar Gouveia, Professor Catedrático, no cargo de Presidente do
Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade Nova de

