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de trabalho em funções públicas ao abrigo do Programa de Rescisões
por Mútuo Acordo regulamentado pela Portaria n.º 221-A/2013, de 8
de julho:
Nome

Carreira/categoria

Ana Isabel Pinheiro Cláudio

Data de efeitos

Assistente Técnico 24 de fevereiro de 2014

25 de fevereiro de 2014. — O Vice-Presidente para os Assuntos de
Pessoal, Prof. Miguel Ayala Botto.
207648153

UNIVERSIDADE DO MINHO

25 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C.D. Marques dos Santos.
207649693
Despacho (extrato) n.º 3537/2014

Instituto de Ciências Sociais
Despacho n.º 3534/2014
Ao abrigo do disposto no despacho Reitoral RT-01/2007, de 3 de
janeiro de 2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 116,
de 19 de junho, alterado pelo Despacho Reitoral 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 no Despacho 2465/2014, de 29 de janeiro de
2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 32/2014, de 14
de fevereiro de 2014, e ainda no artigo 36.º do Código do Procedimento
Administrativo:
1) Subdelego a competência para presidir aos júris de provas de
doutoramento do Instituto de Ciências Sociais, nas minhas faltas e
impedimentos, nos professores catedráticos com contrato por tempo
indeterminado em regime de tenure, a seguir identificados: Professores
Doutores José Viriato Eiras Capela; Manuel Carlos Ferreira da Silva;
Manuel Joaquim da Silva Pinto; Maria Manuela dos Reis Martins e
Moisés Adão de Lemos Martins.
2) A presente subdelegação 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 na matéria
agora subdelegada.
18 de fevereiro de 2014. — A Presidente, Helena Sousa.

Despacho (extrato) n.º 3536/2014
Por despacho de 17 de janeiro de 2013 do Diretor da Faculdade de
Arquitetura, Unidade Orgânica da Universidade do Porto, por delegação,
foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com período experimental de 5 anos, com o Doutor
José Manuel Gaspar Teixeira Soares, como Professor Auxiliar, desta
Faculdade, em virtude de ter ocorrido a primeira alteração da situação
jurídico-funcional nos termos do n.º 3 do artigo 17 do preâmbulo da Lei
n.º 59/08, de 11 de setembro decorrentes da conclusão das provas de doutoramento, com efeitos a partir de 11 de dezembro de 2013. (Não carece
de Visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).

207646444

Por despacho do Diretor da Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade do Porto de 05 de novembro de 2013, foi
reduzido a escrito o contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com a Doutora Alexandra Maria da Silva Oliveira, professora auxiliar desta Faculdade, em virtude de ter ocorrido a primeira
alteração da situação jurídico-funcional nos termos do n.º 3 do art. 17.º
do preâmbulo da Lei 59/08, de 11 de setembro, decorrente da aprovação
no período experimental, com efeitos a 23 de dezembro de 2013, sendo
remunerada pelo escalão, índice 195 da tabela remuneratória aplicável
aos docentes universitários. (Não carece de Visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos).
25 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207650275
Despacho (extrato) n.º 3538/2014
Por despacho de 17 de janeiro de 2013 do Diretor da Faculdade de
Arquitetura, Unidade Orgânica da Universidade do Porto, por delegação,
foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com período experimental de 5 anos, com o Doutor
Nuno Miguel Lima Brandão Costa, como Professor Auxiliar, desta
Faculdade, em virtude de ter ocorrido a primeira alteração da situação
jurídico-funcional nos termos do n.º 3 do artigo 17 do preâmbulo da Lei
n.º 59/08, de 11 de setembro decorrentes da conclusão das provas de doutoramento, com efeitos a partir de 04 de dezembro de 2013. (Não carece
de Visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).
25 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207649603

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Despacho (extrato) n.º 3535/2014
Por despacho de 03 de fevereiro de 2014 do Diretor da Faculdade de
Arquitetura da Universidade do Porto, por delegação, foi autorizada a
manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ao Doutor José Maria Silva Lopes, como Professor Auxiliar
com efeitos a 04.02 2014, dia seguinte ao termo do período experimental
inicial de 5 anos nas condições previstas no artigo 25.º do ECDU. 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.)
Relatório a que se refere artigo 22.º do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto
O Conselho Científico da Faculdade de Arquitetura da Universidade
do Porto, propôs a manutenção por tempo indeterminado do contrato
de trabalho em funções públicas do Professor Auxiliar José Maria Silva
Lopes.
A decisão foi tomada em votação nominal fundamentada dos professores na qual participaram todos os professores presentes com contrato
de trabalho por tempo indeterminado, representado uma maioria superior
a dois terços do número de membros deste Órgão.
Fundamentou-se esta deliberação na análise do relatório da atividade
científica e pedagógica desenvolvida pelo Doutor José Maria Silva Lopes
durante o período experimental do contrato e na análise dos pareceres
emitidos pelos Professores Catedráticos Joaquim Pereira Pinto Vieira e
Lino Manuel Cabezas Gelabert.
25 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C.D. Marques dos Santos.
207649644

Despacho (extrato) n.º 3539/2014
Por despacho de 3 de setembro de 2013, do Exmo. Senhor Reitor
da Universidade do Porto, Prof. Doutor José Marques dos Santos, foi
autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, com período experimental de 5 anos, com o Doutor Rui Fernando de Jesus Bastos Tavares, como Professor Auxiliar, da
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, com efeitos a partir
de 28 de junho de 2013, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 195, da
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários. (Não carece
de Visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).
25 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207649822
Despacho (extrato) n.º 3540/2014
Por despacho com data de 26 de julho de 2013, do Diretor da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, em cumprimento do
disposto no artigo 18, alínea d) do Despacho n.º 3655/2010, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de fevereiro:
Doutor Rui Jorge Leal Ferreira Mendonça da Fonseca autorizado a
celebração do contrato em funções públicas, por tempo indeterminado,
como Professor auxiliar com efeitos a partir de 18 de julho de 2013,
sendo remunerado pelo escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória
aplicável aos docentes universitários. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)
Relatório do Conselho Científico sobre o contrato de trabalho
em funções por tempo indeterminado como Professor
Auxiliar do Rui Jorge Leal Ferreira Mendonça da Fonseca
O relatório apresentado pelo Professor Auxiliar, em período experimental, Doutor Rui Jorge Leal Ferreira Mendonça da Fonseca, tendo
em vista a manutenção do contrato por tempo indeterminado, foi apre-

