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de pessoal docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
cessando a relação jurídica de emprego público a 31 de dezembro de
2013. (Isento de fiscalização prévia do T.C.)
20 de janeiro de 2014. — A Diretora Executiva, Ana Paula Carreira.
207578291
Despacho (extrato) n.º 2112/2014
Ao abrigo da alínea d), do n.º 38 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se pública a caducidade do contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, do Licenciado Filipe Brito Bastos, assistente convidado, em regime de tempo parcial (30 %), do mapa de pessoal
docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com efeitos
a 15 de setembro de 2013. (Isento de fiscalização prévia do T.C.)
20 de janeiro de 2014. — A Diretora Executiva, Ana Paula Carreira.
207578104
Despacho (extrato) n.º 2113/2014
Por despacho de 11 de dezembro de 2013 do Diretor da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de competências do Reitor, conforme despacho n.º 15133/2013, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 20 de novembro de 2013, e nos
termos do disposto no n.º 1 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 205/2009
de 31 de agosto, concedida licença sabática para o ano letivo 2013/2014,
ao Doutor João Luís Urbano Curado Neves, professor auxiliar do mapa
de pessoal docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
(Isento de fiscalização prévia do T. C.)
20 de janeiro de 2014. — A Diretora Executiva, Ana Paula Carreira.
207577895

Contrato (extrato) n.º 96/2014
Por despacho de 14 de março de 2013, do Reitor da Universidade de
Lisboa: Celebrado contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo com a Licenciada Maria Gabriela Onofre Moura Plácido, para exercer funções de Assistente Convidado, sem remuneração, para o Departamento de Sócio-Farmácia, com início a 1 de abril
de 2013, válido por um ano. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).
30 de janeiro de 2014. — O Secretário-Coordenador, Alfredo Ferreira Moita.
207581474

Faculdade de Letras
Despacho n.º 2115/2014
Por despacho de 20 de dezembro de 2013 do Diretor da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência
delegada pelo Reitor da mesma Universidade:
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo,
a tempo parcial (30 %), com o Licenciado Jorge Manuel Rias Revez,
com efeitos a partir de 16 de dezembro de 2013 e termo a 31 de agosto
de 2015, com a categoria de Assistente Convidado e o vencimento
correspondente ao Escalão 1, índice 140, nos termos das disposições
conjugadas dos artigos 20.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e
do artigo 32.º e art.º 69.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.
23 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse Alberto.
207576606
Despacho n.º 2116/2014

Despacho (extrato) n.º 2114/2014
Por despacho de 17 de julho de 2013 do Diretor da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de competências do Reitor, e nos termos do disposto no artigo 77.º-A do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto, concedida licença sabática para o
ano letivo 2013/2014, ao Doutor Pedro Nuno Tavares Romano e Soares
Martinez, professor catedrático do mapa de pessoal docente da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa.
(Isento de fiscalização prévia do T. C.)
20 de janeiro de 2014. — A Diretora Executiva, Ana Paula Carreira.
207577221

Faculdade de Farmácia
Contrato (extrato) n.º 94/2014
Por despacho de 24 de julho de 2013, do Reitor da Universidade de
Lisboa:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com o Doutor Alexandre da Fonseca Trindade, para exercer
funções de Professor Auxiliar Convidado a 20 % para o Departamento
de Química Farmacêutica e Terapêutica, com início a 1 de setembro de
2013, válido por um ano, conforme os artigos 15.º e 31.º do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo ao Decreto-Lei
n.º 205/2009 de 31 de agosto. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).
29 de janeiro de 2014. — O Secretário-Coordenador, Alfredo Ferreira Moita.
207578389
Contrato (extrato) n.º 95/2014
Por despacho de 24 de julho de 2013, do Reitor da Universidade de
Lisboa:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo com o Licenciado João Paulo Garcia Lopes da Cruz, para exercer
funções de Assistente Convidado, sem remuneração, para o Departamento de Ciências Farmacológicas, com início a 1 de setembro de 2013,
válido por um ano. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).
29 de janeiro de 2014. — O Secretário-Coordenador, Alfredo Ferreira Moita.
207579839

Por despacho de 20 de dezembro de 2013 do diretor da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência
delegada pelo Reitor da mesma Universidade
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo,
a tempo parcial (50 %), com o Mestre Maria João Costa Luz da Palma,
com efeitos a partir de 16 de dezembro de 2013 e termo a 31 de agosto
de 2015, com a categoria de Assistente Convidado e o vencimento
correspondente ao Escalão 1, índice 140, nos termos das disposições
conjugadas dos artigos 20.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e
do art.º 32.º e art.º 69.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.
23 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse Alberto.
207576769
Despacho n.º 2117/2014
Por despacho de 20 de dezembro de 2013 do diretor da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência
delegada pelo Reitor da mesma Universidade
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo,
a tempo parcial (50 %), com o Mestre João Eduardo Nunes Belo, com
efeitos a partir de 16 de dezembro de 2013 e com termo a 31 de agosto de
2015 com a categoria de Assistente Convidado e o vencimento correspondente ao Escalão 1, índice 140, nos termos das disposições conjugadas
dos artigos 20.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e do artigo 32.º
e artigo 69.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado
em anexo do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.
23 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse
Alberto.
207576671
Despacho n.º 2118/2014
Por despacho de 20 de dezembro de 2013 do Diretor da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência
delegada pelo Reitor da mesma Universidade.
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo,
a tempo parcial (30 %), com o Doutor José Manuel Gomes da Silva
André, com efeitos a partir de 16 de dezembro de 2013 e termo a 31
de agosto de 2015 com a categoria de Professor Auxiliar Convidado
e o vencimento correspondente ao Escalão 1, índice 195, nos termos
das disposições conjugadas dos artigos 20.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro e do artigo 31.º, n.º 1 e artigo 69 do Estatuto da

