7711

Diário da República, 2.ª série — N.º 57 — 21 de março de 2014

Código do Procedimento Administrativo, delego no docente indicado, sem possibilidade de subdelegação, a presidência do júri da seguinte prova
de agregação:
Provas de agregação
Docente que preside ao júri da prova, por delegação
Doutor/a

Designação da agregação
Nome

Marco Paulo Amorim Vieira . . . .

Categoria

Unidade orgânica

Ciências e Tecnologias da António Dourado Pe- Professor catedrá- Faculdade de Ciências e Tecnologia
Informação.
reira Correia.
tico.
da Universidade de Coimbra.

4 de março de 2014. — O Reitor, João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva.

Despacho n.º 4243/2014
Nos termos do disposto no Regulamento Académico da Universidade
de Coimbra, bem como na alínea a) do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 74/2006, de 24 de março, republicado no Decreto-Lei n.º 115/2013,
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de 7 de agosto, e dos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento
Administrativo, delego nos docentes indicados, sem possibilidade de
subdelegação, a presidência dos júris das seguintes provas de doutoramento:

Prova(s) de doutoramento
Docente que preside ao júri da prova, por delegação
Doutorando

Designação do curso
Nome

Categoria

Unidade orgânica

Armando Manuel de Castilho Doutoramento em Arquitetura (pré- Jorge Manuel Fernandes Professor auxiliar. . . Faculdade de Ciências e TecRabaça Correia Cordeiro.
-Bolonha), na especialidade de
Figueira Ferreira.
nologia da Universidade
Arquitetura e Construção.
de Coimbra.
Belmiro Ataíde Costa Parada Doutoramento em Ciências da Carlos Alberto Fontes Ri- Professor catedrático Faculdade de Medicina da
Saúde (pré-Bolonha), ramo de
beiro.
Universidade de Coimbra.
Medicina, na especialidade de
Ciências Fisiológicas (Terapêutica Geral).
Nas faltas, ausências ou impedimentos do presidente do júri aplica-se o disposto no referido regulamento.
10 de março de 2014. — O Reitor, João Gabriel Silva.
Despacho n.º 4244/2014
Por despacho, exarado a 30/12/2013, pelo Magnífico Reitor, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, foi autorizada a contratação do Doutor Álvaro Manuel Reis da Rocha e celebrado contrato de
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, como Professor
Auxiliar, em tempo integral, com dedicação exclusiva.
A contratação, com início a 03/02/2014, resulta da conclusão do
procedimento do concurso documental internacional, destinado ao preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de Professor Auxiliar,
do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, área disciplinar de
Engenharia Informática, perfil em Sistemas de Informação com especialização na vertente organizacional, do Departamento de Engenharia
Informática, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, aberto por Edital
n.º 1085/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de
18 de dezembro, na bolsa de emprego público, através do Código de
oferta n.º OE201212/0129,e no sítio da internet da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, I.P. (url:url:www.eracareers.pt), através do Unique identifier: c0064086-2cdc-4074-bcfc-795451658413. (Não carece
de verificação prévia do Tribunal de Contas)
14 de março de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Ana de Campos Cruz.
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Despacho n.º 4245/2014
Por despacho, exarado a 23/01/2014, pelo Magnífico Reitor, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, foi autorizada a contratação do Doutor Miguel Rosa Oliveira Panão e celebrado contrato de
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, como Professor
Auxiliar, em tempo integral, com dedicação exclusiva.
A contratação, com início a 10/02/2014, resulta da conclusão do
procedimento do concurso documental internacional, destinado ao preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de Professor Auxiliar,
do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, área disciplinar de
Engenharia Mecânica, perfil em Energia e Ambiente ou afim, do Depar-

207689715
tamento de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, aberto por Edital n.º 350/2013, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 71, de 11 de abril, na bolsa de emprego público, através do
Código de oferta n.º OE201304/0108, e no sítio da internet da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (url:url:www.eracareers.pt), através
do Unique identifier:b7ecf588-63ec-4cdc-8907-bc15c835064b.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
14 de março de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Ana de Campos Cruz.
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Despacho n.º 4246/2014
Por despacho, exarado a 06/12/2013, pelo Magnífico Reitor, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, foi autorizada a contratação do Doutor César Alexandre Domingues Teixeira e celebrado contrato
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, como Professor Auxiliar, em tempo integral, com dedicação exclusiva.
A contratação, com início a 02/02/2014, resulta da conclusão do
procedimento do concurso documental internacional, destinado ao
preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de Professor Auxiliar, do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, área disciplinar
de Engenharia Informática, perfil em Computação Adaptativa, especialização em Informática Clínica, do Departamento de Engenharia
Informática, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, aberto por Edital
n.º 384/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de
19 de abril, na bolsa de emprego público, através do Código de oferta
n.º OE201304/0181, e no sítio da internet da Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, I. P. (url: url:www.eracareers.pt), através do Unique
identifier:5b29410c-f630-44fe-a6e8-58d9d2ac9628. (Não carece de
verificação prévia do Tribunal de Contas)
14 de março de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Ana de Campos Cruz.
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