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Despacho (extrato) n.º 3695/2014

Por despacho de 10 de dezembro de 2013 do Diretor da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, conforme o disposto na alínea c)
do número 4, do artigo 61.º dos Estatutos da UP e alínea o) do artigo 17.º
dos Estatutos da FEUP, 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 22 de
dezembro de 2013, ao Doutor João Pedro Carvalho Leal Mendes Moreira. Este docente está posicionado no 1º escalão índice 195 da tabela
remuneratória do pessoal docente Universitário (Não carece de visto do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207655816
Despacho (extrato) n.º 3696/2014
Por despacho de 06 de novembro de 2013 do Director da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, conforme o disposto na alínea c)
do n.º 4, do artigo 61.º dos Estatutos da UP e alínea o) do artigo 17.º dos
Estatutos da FEUP, 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 10 de novembro
de 2013, ao Doutor Carlos Manuel Ramos Moutinho. 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).
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207655702
Despacho (extrato) n.º 3697/2014
Por despacho de 30 de julho de 2013 do Director da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, conforme o disposto na alínea c) do
número 4, do artigo 61.º dos Estatutos da UP e alínea o) do artigo 17.º dos
Estatutos da FEUP, foi autorizada a celebração de contrato de Trabalho
em Funções Públicas por tempo indeterminado, em regime de tenure,
como Professor Associado com efeitos a partir de 03 de setembro de
2013, ao Doutor João Francisco Cordeiro de Oliveira Barros. Este docente está posicionado no 1º escalão índice 220 da tabela remuneratória
do pessoal docente Universitário (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos).
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207655792
Despacho (extrato) n.º 3698/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, de 25/07/2013, foi autorizado, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de agosto, o pedido de equiparação a
bolseiro sem vencimento, pelo período de 1 de setembro de 2013 a 31 de
agosto de 2014, do Doutor David Simon Schmool, professor auxiliar
do mapa de pessoal da FCUP
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
207655151

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Aviso n.º 3375/2014
Nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
na sequência do procedimento concursal comum para constituição da
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para
preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, aberto por aviso n.º 6552/2013, publicado no Diário
da República n.º 96, foi autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com período experimental de 180
dias, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2014, com a trabalhadora
Sara Patrícia Alves Dias.
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 — período experimental — mediante meu despacho, a
constituição do júri é a seguinte:
Presidente — Prof. Doutor António José Rocha Martins da Silva.
Vogais efetivos:
Mestre Elsa Rocha Sousa Justino — Administradora.
Dr.ª Eliana da Costa Henriques de Barros — Diretora dos Serviços
de Recursos Humanos.

Vogal suplente — Dr.ª Alexandra Maria Alves Coutinho Rodrigues — Técnica Superior.
27 de fevereiro de 2014. — O Reitor, António Augusto Fontainhas
Fernandes.
207653523

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Aviso n.º 3376/2014
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
e nomeação do júri do período experimental
Em conformidade com o disposto na alínea b) do artigo 37.º, do artigo 21
e alínea a) do n.º 1 do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro,
torna-se público que, na sequência do procedimento concursal comum para
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para preenchimento de seis postos de trabalho na carreira de assistente
operacional (com reserva de recrutamento), aberto por aviso n.º 10418/2012,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 149 de 02 de agosto, foi
celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado, com Vanessa Rodrigues Gonçalves, com efeitos a partir do dia 10 de fevereiro de 2014, com
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e com o nível
remuneratório 1, da tabela remuneratória única, equivalente a 485€.
Para os efeitos previstos nos números 2 e 3 do artigo 73.º do RCTFP,
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugados com o
n.º 3 e seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro,
o Júri do período experimental terá a seguinte composição:
Presidente: Antero Manuel Carvalho Gonçalves
Vogais efetivos:
1.º Vogal: Isabel Cristina Pereira Teixeira Clemente Pimenta
2.º Vogal: Joaquim Carvalho Pereira
Vogais Suplentes:
1.º Vogal: António José Martins Veloso
2.º Vogal: Dina Maria da Costa Pires
O Presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos
pelo primeiro vogal efetivo.
27 de fevereiro de 2014. — A Administradora, Elsa Rocha de Sousa
Justino.
207655379

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extrato) n.º 3699/2014
Por despacho de 25 de novembro de 2013, da Vice-Presidente deste
Instituto foi a Maria Teresa Gil Pires Martins, autorizado a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de acordo
com o disposto no nº 1 do art.º 60º da Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro,
como Professora Adjunta Convidada em regime de tempo parcial 30 % e
acumulação, para exercer funções na ESSS, deste Instituto, com efeitos
reportados a 01 de abril de 2014, e até 31 de maio de 2014, com a remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 185 (sem exclusividade),
do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico.
25/11/2013. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira Carvalho.
207654974
Despacho (extrato) n.º 3700/2014
Por despacho de 16 de dezembro de 2013, da Vice-Presidente deste
Instituto foi a Maria Filomena Cardoso dos Santos Roque, autorizado
a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 60.º da Lei
n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, como Professora Adjunta Convidada
em regime de tempo parcial 30 % e acumulação, para exercer funções
na ESSS, deste Instituto, com efeitos reportados a 01 de maio de 2014,
e até 30 de junho de 2014, com a remuneração correspondente a 30 %
do escalão 1, índice 185 (sem exclusividade), do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico.
16/12/2013. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira Carvalho.
207654041

