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Despacho (extrato) n.º 3794/2014
Por despacho do Sr. Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, de 29 de julho de 2013, foi autorizado o contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, com a Doutora Margarida Maria Salvador Cunha, como Professora Auxiliar Convidado sem
remuneração, pelo período de 1/08/2013 a 31/07/2014, 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).
3 de março de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207661494
Despacho (extrato) n.º 3795/2014
Por despacho do Sr. Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, de 24 de outubro de 2013, foi autorizado o contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com a Doutora
Maria José Cardoso Oliveira, como Professora Auxiliar Convidado sem
remuneração, pelo período de 24/10/2013 a 08/02/2014, 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).
3 de março de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207661964
Despacho (extrato) n.º 3796/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se publico que, por aposentação, foi cessado
o contrato em funções públicas, por tempo indeterminado, com efeitos
a partir de 1 de fevereiro de 2013, com o professor associado Eduardo
Francisco de Almeida Mendes Rêgo.
3 de março de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207661397
Despacho (extrato) n.º 3797/2014
Por despacho do 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 o David James Alexander
Edward Harris, como Professor Auxiliar Convidado sem remuneração,
pelo período de 21/10/2013 a 08/02/2014, 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).
3 de março de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207661429

convidado, com o Doutor Agostinho Antunes Pereira, pelo período de
11 de outubro de 2013 a 10 de outubro de 2014. Este docente está posicionado 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.
207661331
Despacho (extrato) n.º 3801/2014
Por despacho de 14 de fevereiro de 2013 do diretor da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto, no uso de delegação de competências, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo
certo em regime de tempo parcial, do licenciado Nelson Ribeiro Pires,
como assistente convidado com 50 % do vencimento, pelo período de
1 de março a 5 de junho de 2013. Este docente está posicionado no
1.º escalão, índice 140 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.
207662077
Despacho (extrato) n.º 3802/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, torna-se publico que, por aposentação, foi cessado o
contrato em funções públicas, por tempo indeterminado, com efeitos a
partir de 1 de fevereiro de 2013, com a professora associada Maria do
Céu Almeida de Morais Marques.
3 de março de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207661526
Despacho (extrato) n.º 3803/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se publico que, por aposentação, foi cessado
o contrato em funções públicas, por tempo indeterminado, com efeitos
a partir de 1 de fevereiro de 2013, com a professora associada Maria
Augusta Oliveira Pereira dos Santos.
3 de março de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207661501
Despacho (extrato) n.º 3804/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que, por aposentação, foi cessado
o contrato em funções públicas, por tempo indeterminado, com efeitos
a partir de 1 de março de 2013, com a Coordenadora Técnica Maria
Deolinda da Silva Freitas Cruz.
3 de março de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207661389

Despacho (extrato) n.º 3798/2014
Por despacho do 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 Raquel
Barata Godinho Ferrand de Almeida, como professora auxiliar convidada
sem remuneração, pelo período de 9 de setembro de 2013 a 8 de fevereiro
de 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.)
3 de março de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207662028
Despacho (extrato) n.º 3799/2014
Por despacho de 9 de outubro 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 Professora Auxiliar com efeitos
a partir de 23 de janeiro de 2014, à Doutora Verónica Costa Teixeira
Pinto Orvalho. Esta docente está posicionada 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.
207662271

Despacho (extrato) n.º 3805/2014
Por despacho de 27 de maio de 2013 do Diretor 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
23 de janeiro de 2014, ao Doutor Miguel Tavares Coimbra. 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.
207661559
Despacho (extrato) n.º 3806/2014
Por despacho de 25 de junho 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 12 de dezembro de 2013, à Doutora Maria Clara Gomes Quadros
Lázaro da Silva. 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.
207661534

Despacho (extrato) n.º 3800/2014

Despacho (extrato) n.º 3807/2014

Por despacho do diretor da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, de 11 de julho de 2013, foi autorizada a renovação do contrato
de trabalho em funções públicas a termo certo, como professor auxiliar

Por despacho do 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 o Doutor Pedro Rui

