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UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 3285/2014
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 31/01/2013, 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 Regina Maria Pereira Vieira, concluiu com sucesso
o período experimental, na carreira e categoria de Assistente Técnica,
tendo-lhe sido atribuída a classificação final de 16,25 valores.
25/02/2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207647579
Aviso n.º 3286/2014
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 23/10/2013, 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, o trabalhador Isaías Alfredo Fragoso dos Santos Hipólito,
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.
207648672
Aviso n.º 3287/2014
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 31/01/2013, 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, o trabalhador Arlindo José Cardoso de Oliveira,
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.
207646411

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Ciências
Aviso n.º 3288/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, torna-se público que, por falecimento a 03-01-2013,
cessou a relação jurídica de emprego público, por contrato de trabalho
por tempo indeterminado, em regime de tenure, do Professor Catedrático
Doutor Miguel de Paula Nogueira Ramos, do mapa de pessoal docente
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
15 de fevereiro de 2014. — O Diretor, José Manuel Pinto Paixão.
207647668

Despacho n.º 3532/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 75.º,
alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º e n.º 1 do artigo 78.º, todos do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, e tendo presente o disposto no n.º 1
da cláusula 1.ª, e n.º 2 da cláusula 6.ª, do Acordo coletivo de trabalho
n.º 1/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de
setembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento de extensão n.º 1-A/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42,
de 2 de março, e para os efeitos previstos nos n.os 6 e 7 do artigo 12.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e após homologação, a 26 de
fevereiro de 2014, por despacho do Subdiretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 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, da
ata do júri constituído para o efeito, torna-se público que foi concluído
com sucesso o período experimental, na carreira e categoria de técnico
superior, da Mestre Ana Filipa Gomes Neto, com a classificação final
de 18,03 valores, sendo o tempo de duração do período experimental
contado para efeitos da atual carreira e categoria.
26 de fevereiro de 2014. — 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.
207651993

Faculdade de Farmácia
Declaração de retificação n.º 239/2014
Por ter saído com inexatidão o despacho (extrato) n.º 3223/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de fevereiro
de 2014, retifica-se que onde se lê «Faculdade de Medicina» deve ler-se
«Faculdade de Farmácia».
26 de fevereiro de 2014. — O Secretário-Coordenador, Alfredo Ferreira Moita.
207651433

Faculdade de Medicina
Declaração de retificação n.º 240/2014
Por ter sido publicado com inexatidão na 2.ª série do Diário da República o despacho (extrato) n.º 105/2014, de 13 de fevereiro, retifica-se
que onde se lê «Dr. Paulo Amílcar Torres Martins Miranda da Silva»
deve ler-se «Dr. Paulo Amílcar Torres Martins da Silva».
26 de fevereiro de 2014. — O Secretário-Coordenador, Luís Pereira.
207651855

Instituto de Educação
Despacho n.º 3533/2014
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 Belmiro Gil
Cabrito, professor associado 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 DecretoLei 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.
207648575

Instituto Superior Técnico
Aviso (extrato) n.º 3289/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público a trabalhadora
do mapa de pessoal do Instituto Superior Técnico que cessou o contrato

