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de 2013, data da aprovação da alteração ao Regimento do Conselho de
Gestão que passou a permitir a presente delegação de competências.
Deliberação aprovada em minuta. Publique-se a presente deliberação
no Diário da República.
28 de fevereiro de 2014. — O Presidente do IST, Professor Arlindo
Manuel Limede de Oliveira.
207658457

UNIVERSIDADE DO MINHO
Aviso (extrato) n.º 3452/2014
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 7108/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 104, de 30 de maio 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 21 de janeiro de 2014, com direito à remuneração
correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório
15, da tabela remuneratória única, com a trabalhadora Sónia Cristina
Rodrigues Vilas Boas.
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
21 de janeiro de 2014, a constituição do júri é a seguinte:
Presidente — mestre Luís Carlos Ferreira Fernandes, diretor de serviços.
Vogais efetivos:
Dr.ª Maria Manuela Teixeira Pereira, diretora de serviços.
Dr.ª Susana Maria Silva Gomes, técnica superior.
Vogais suplentes:
Dr.ª Márcia Angélica Silva Rodrigues Souto, secretária de escola.
Mestre Maria da Conceição Pereira Carvalho Morais Caldas, técnica
superior.
27 de fevereiro de 2014. — O Administrador, Pedro J. Camões.
207657299
Despacho (extrato) n.º 3787/2014
Por despachos de 07.01.2014, do Reitor da Universidade do Minho:

categoria de professor auxiliar na área disciplinar de Estudos Teatrais,
do Instituto de Letras e Ciências Humanas, do mapa de pessoal da
Universidade do Minho, na sequência de procedimento concursal, com
efeitos a partir de 16 de dezembro de 2013, com direito à remuneração
base de € 3191,82, correspondente ao índice 195, escalão 1, do Estatuto
Remuneratório do Pessoal Docente Universitário. (Isento de fiscalização
prévia do TC.)
4 de março de 2014. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
207663802

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Aviso (extrato) n.º 3453/2014
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 FCT em 25 de fevereiro de 2014 — € 300.
3 de março de 2014. — O Administrador, Luís Filipe Gaspar.
207660879

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Despacho (extrato) n.º 3790/2014
Por despacho de 27 de maio de 2013 do Director da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto, foi autorizada a celebração de contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, findo
o período experimental, como Professor Auxiliar com efeitos a partir de
28 de novembro de 2013, ao Doutor Pedro Baltazar Vasconcelos. Este
docente está posicionado no 1.º escalão índice 195 da tabela remuneratória do pessoal docente Universitário (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos).
3 de março de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207662239
Despacho (extrato) n.º 3791/2014

Doutora Anabela Cruz dos Santos — 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).
Doutora Benilde Maria do Nascimento Oliveira — 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).

Por despacho do Sr. Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, de 14 de agosto de 2013, foi autorizado o contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, com a Doutora Maria Helena Tabuaço Rego Martins Peres, como Professora Auxiliar Convidado
sem remuneração, pelo período de 24/09/2013 a 23/02/2014, nos termos
do artigo 19.º do Despacho n.º 17129/2010, de 12 de novembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 2377/2010, de 19 de novembro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de fevereiro de 2014. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
207657241

3 de março de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207661542

Despacho (extrato) n.º 3788/2014
Por despacho de 19.02.2014, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutor António Gil Pereira de Castro — autorizada a passagem do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em
período experimental, na categoria de Professor Associado do mapa
de pessoal da Universidade do Minho, para contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado em regime de tenure. (Isento
de Fiscalização Prévia do TC).
27 de fevereiro de 2014. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
207657169

Despacho (extrato) n.º 3792/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade, de 31 de janeiro de 2014, foi
autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a
termo certo, como Professora Auxiliar Convidada, com a Doutora Rita
Paula Almeida Ribeiro, pelo período de 05 de março de 2014 a 04 de
março de 2015. Esta docente está posicionada no 1.º escalão, índice 195
da carreira remuneratória do Pessoal Docente Universitário (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).
3 de março de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207662255
Despacho (extrato) n.º 3793/2014

Por despacho de 20 de novembro de 2013 do reitor da Universidade
do Minho:

Nos termos do n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de
26 de março, por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto, foi renovada, pelo período de dois anos, a designação do Especialista de Informática do Grau 1 Nível 3, Hugo Jorge
Pinto Ribeiro, como Coordenador Técnico.

Doutor Tiago Manuel Monteiro de Mora Porteiro — autorizado o
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na

3 de março de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207661461

Despacho (extrato) n.º 3789/2014

