6307

Diário da República, 2.ª série — N.º 44 — 4 de março de 2014
da Faculdade de Economia, Prof. Doutor José Joaquim Dinis Reis, proferido no uso de competência delegada por Despacho n.º 14152/2011,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 19 de outubro,
e nos termos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, na sua redação atual, aplicável por força do artigo 73.º do
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela
Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, na sua redação atual, a trabalhadora
Dina Maria da Silva Faim, concluiu com sucesso o período experimental,
na carreira e categoria de Técnico Superior, tendo-lhe sido atribuída a
classificação final de 16 valores.
25/02/2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207647927
Aviso n.º 3249/2014
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, na sua redação atual, torna-se
público que, por despacho exarado a 10/12/2013, pelo Senhor Diretor da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor António
dos Santos Justo, proferido no uso de competência delegada por Despacho n.º 10867/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 161,
de 22 de agosto, e nos termos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, na sua redação atual, aplicável por força do artigo 73.º
do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela
Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, na sua redação atual, a trabalhadora
Vera Lúcia dos Santos Almeida, concluiu com sucesso o período experimental, na carreira e categoria de Técnico Superior, tendo-lhe sido
atribuída a classificação final de 18,5 valores.
25 de fevereiro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207648453
Aviso n.º 3250/2014
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, na sua redação atual, torna-se
público que, por despacho exarado em 18 de abril de 2013, pelo diretor da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Francisco José Batista Veiga, proferido no uso de competência delegada pelo
despacho n.º 4944/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 71, de 10 de abril de 2012, e nos termos do n.º 6 do artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, aplicável
por força do artigo 73.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções
Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, na sua
redação atual, o trabalhador Miguel Carlos Salvador Ferreira concluiu
com sucesso o período experimental na carreira e categoria de assistente
técnico, tendo-lhe sido atribuída a classificação final de 15,37 valores.
25 de fevereiro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207646282
Aviso n.º 3251/2014
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, na sua redação atual, torna-se
público que, por despacho exarado a 02/12/2013, pelo Senhor Diretor
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor
Francisco José Batista Veiga, proferido no uso de competência delegada por Despacho n.º 4944/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 71, de 10 de abril, e nos termos do n.º 6 do artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, aplicável
por força do artigo 73.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, na
sua redação atual, a trabalhadora Fabiana Torres Neto dos Santos Vaz,
concluiu com sucesso o período experimental, na carreira e categoria
de Assistente Técnica, tendo-lhe sido atribuída a classificação final de
16,25 valores.
25 de fevereiro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207647051
Despacho n.º 3478/2014
Por despacho, exarado a 06/12/2013, pelo Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho
e Silva, foi autorizada a contratação do Doutor Paulo Eugénio Estudante
Dias Moreira e celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, como Professor Auxiliar, em tempo integral, com
dedicação exclusiva.

A contratação, com início a 15/01/2014, resulta da conclusão do
procedimento do concurso documental internacional, destinado ao
preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de Professor
Auxiliar, do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, para
a área disciplinar de Estudos Artísticos (especialidade de musicologia), aberto por Edital n.º 1106/25012, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 250, de 27 de dezembro, alterado pelo
Despacho n.º 5026/2013, publicado na 2.ª série, n.º 72, de 12 de
abril, na bolsa de emprego público, através do OE201212/0224 e
no sítio da internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
(url: www.eracareers.pt), através do 131ac93b -6de8 -4a49 -9484-74fb514d8cf2. (Não carece de verificação prévia do Tribunal
de Contas.)
25 de fevereiro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207647821

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Declaração de retificação n.º 232/2014
Por ter saído com inexatidão o despacho nº 3098/2014, publicado
no Diário da República, 2.ª série, nº 38, de 24 de fevereiro de
2014, retifica-se que onde se lê «Com efeitos a 1 de novembro de
2014, […] Teresa Paula Saúde Castor, […] com a classificação de
18 valores.» deve ler-se «Com efeitos a 1 de novembro de 2013,
[…] Teresa Paula Saúde Castor, […] com a classificação de 18
valores.».
25 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Rui Manuel Gonçalves
Pingo.
207647124

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Ciências
Despacho (extrato) n.º 3479/2014
Em conformidade com o 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, nos termos
do artigo 64.º da referida lei, na redação dada pela Lei n.º 64-B/2011,
de 30 de dezembro, por despacho do Senhor Reitor da Universidade de
Lisboa, datado de 24 de junho de 2013, após obtida a concordância da
trabalhadora e do respetivo serviço de origem, por despacho do Presidente do Conselho Económico e Social, foi autorizada a consolidação
definitiva da mobilidade interna na categoria, da técnica superior Ana
Maria Madaleno Domingos, do mapa de pessoal do Conselho Económico e Social para o mapa de pessoal não docente e não investigador da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tendo sido mantido o
posicionamento remuneratório detido na situação jurídico-funcional de
origem, ou seja, entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória da categoria e
entre o nível 23 e 27 da tabela remuneratória única, e celebrado o respetivo contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com efeitos a partir de 24 de junho de 2013.
24-06-2013. — O Diretor, José Manuel Pinto Paixão.

207647116

Despacho n.º 3480/2014
Por despacho de 14 de março de 2013, do reitor da Universidade
de Lisboa:
Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado, com Carlos Miguel Ribeiro da Silva Farinha,
na categoria de professor auxiliar, em regime de dedicação exclusiva,
escalão 1, índice 195, do mapa de pessoal docente da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, a partir de 1 de outubro de 2013.
O relatório de atividades apresentado pelo docente obteve parecer favorável dos relatores, professoras catedráticas Doutora Maria Helena Ferreira da Silva Florêncio e Doutora Ana Maria Jara Ponces da Costa Freire,
ambas docentes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Nos termos do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU), republicado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de
agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, foi submetido à
apreciação do conselho científico da Faculdade de Ciências da Uni-
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versidade de Lisboa, em reunião realizada a 20 de fevereiro de 2013,
o processo referente à avaliação da atividade desenvolvida durante o
período experimental.
Colocada à votação, a proposta de contratação em funções públicas
por tempo indeterminado do Doutor Carlos Miguel Ribeiro da Silva
Farinha foi aprovada por unanimidade.
Todos os elementos relativos à presente contratação encontram-se
devidamente registados na ata n.º 39 da reunião do conselho científico,
realizada na data atrás referida.
1 de outubro 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.
207645675
Despacho (extrato) n.º 3481/2014
Em conformidade com o 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, nos termos
do artigo 64.º da referida lei, na redação dada pela Lei n.º 64-B/2011,
de 30 de dezembro, por despacho datado de 27 de dezembro de 2013,
do Subdiretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
em substituição do Diretor, nos termos do Despacho n.º 3478/2012,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 08/03/2012, após
obtida a concordância da trabalhadora e do respetivo serviço de origem,
por despacho do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I. P., foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade
interna na categoria, da técnica superior Ana Maria Carvalho Mimoso
Faísca Mirones, do mapa de pessoal da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I. P. para o mapa de pessoal não docente e não investigador
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tendo sido mantido
o posicionamento remuneratório detido na situação jurídico-funcional
de origem, ou seja, a 11.ª posição remuneratória da categoria e no 48
nível da tabela remuneratória única, e celebrado o respetivo contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos
a partir de 30 de dezembro de 2013.
30 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.
207647132

Instituto de Educação
Despacho n.º 3482/2014
Por despacho de 30 de dezembro de 2013 do Diretor do Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de
competências, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial a 0 %, pelo
período de um ano, entre este Instituto e o Doutor João Manuel da
Silva Pinhal, professor auxiliar convidado aposentado, de acordo com o
artigo 15.º, artigo 32.º-A e a alínea b) do n.º 4 do artigo 83.º do Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13
de maio, com efeitos a 16 de dezembro de 2013.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
30 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor João Pedro
Mendes da Ponte.
207648697
Despacho n.º 3483/2014
Por despacho de 30 de dezembro de 2013 do Diretor do Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de competências, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial a 0 %, pelo período
de um ano, entre este Instituto e a Doutora Maria de Lurdes Marquês
Serrazina, professora associada convidada aposentada, de acordo com o
artigo 15.º, artigo 32.º-A e a alínea b) do n.º 4 do artigo 83.º do Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de
maio, com efeitos a 16 de dezembro de 2013. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
30 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor João Pedro
Mendes da Ponte.
207648712

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Aviso (extrato) n.º 3252/2014
Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 52.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de
dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2014 e após autorização

conferida por despacho de 06 de janeiro de 2014, da Secretária-Geral do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Departamento Geral de Administração,
foi prorrogada a situação de Mobilidade Interna, até 31 de dezembro de 2014,
do Técnico Superior Doutor Francisco Maria Gil Fernandes Pereira Coutinho, a exercer funções docentes no Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas da Universidade de Lisboa, na categoria de Professor Auxiliar em
regime de dedicação exclusiva, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 195
da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários.
19 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Prof. Cat. Manuel Meirinho.
207647295

UNIVERSIDADE DO MINHO
Declaração de retificação n.º 233/2014
Por ter sido publicada indevidamente no Diário da República, 2.ª série
n.º 212, de 1 de novembro de 2013, despacho (extrato) n.º 14008/2013,
deve considerar-se nula e sem quaisquer efeitos a dispensa serviço docente
(sabática) referente ao Doutor Nelson Troca Zagalo, professor auxiliar.
24 de fevereiro de 2014. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
207641884
Declaração de retificação n.º 234/2014
Por ter sido publicada indevidamente, no Diário da República, 2.ª série,
n.º 213, de 4 de novembro de 2013, despacho (extrato) n.º 14134/2013, deve
considerar-se nula e sem quaisquer efeitos a dispensa serviço docente (sabática) referente à Doutora Maria Madalena Costa Oliveira, professora auxiliar.
24 de fevereiro de 2014. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
207641754
Despacho n.º 3484/2014
Subdelegação de competência para presidir aos júris
de provas de doutoramento
Ao abrigo do disposto no despacho RT-92/2013, de 20 de dezembro,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 17 de 24 de janeiro de
2014, e no Despacho RT-47/2013, de 24 de maio de 2013, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 110 de 7 de junho de 2013, e
ainda no artigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo, e na
sequência do disposto no Despacho n.º 2465/2014, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 32, de 14 de fevereiro de 2014, subdelego
a competência para presidir aos júris de provas de doutoramento, nos
Professores Catedráticos do Instituto de Educação com contrato por
tempo indeterminado em regime de tenure, a seguir identificados: Leandro Silva Almeida; Maria Graça Ferreira Simões Carvalho; Licínio
Carlos Viana Silva Lima; Nelson Manuel Viana Silva Lima; Laurinda
Sousa Ferreira Leite; Alberto Filipe Ribeiro Abreu Araújo; Isabel Flávia Gonçalves Fernandes Ferreira Vieira; Maria Beatriz Ferreira Leite
Oliveira Pereira; Bento Duarte Silva.
A presente subdelegação de competência produz efeitos a partir da
data da sua publicação no Diário da República, considerando-se ratificados os atos entretanto praticados desde 18 de novembro de 2013, nas
matérias subdelegadas.
20 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Instituto de Educação,
Prof. Doutor José Augusto Brito Pacheco.
207645512

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Aviso n.º 3253/2014
Abertura de procedimento concursal comum para a celebração
de um contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo — técnico superior
1 — Nos termos do disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, conjugado com o artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, na

