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Despacho (extrato) n.º 2776/2014
Por despacho de 2 de janeiro de 2014 do Reitor da Universidade
da Beira Interior, foi autorizada, a partir de 2 de janeiro de 2014, a
manutenção do contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, do Doutor Joaquim Manuel Vieira da Silva Viana, como
Professor Auxiliar, a tempo integral, do mapa de pessoal da Universidade
da Beira Interior, para o exercício de funções na Faculdade de Ciências
da Saúde, nos termos do artigo 25.º do ECDU, com a nova redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, e Lei n.º 8/2010,
de 13 de maio.
12/02/2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e Pessoal, Alda
Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.
207615226
Despacho (extrato) n.º 2777/2014
Por despacho de 6 de setembro de 2012 do reitor da Universidade da
Beira Interior, foi concedida Licença Sabática para o 2.º semestre do ano
letivo 2012-2013, à Doutora Anna Guerman, professora associada em
exercício de funções do Departamento de Engenharia Eletromecânica.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de fevereiro de 2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e
Pessoal, Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.
207614765

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Coimbra, com a categoria de Técnica Superior, com o posicionamento
remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da
Tabela Remuneratória aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, com
início em 3 de fevereiro de 2014. (Não carece de verificação prévia do
Tribunal de Contas.)
7 de fevereiro de 2014. —A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Ana de Campos Cruz.
207605547
Aviso n.º 2652/2014
Por despacho de 29/01/2014 do Vice-Reitor da Universidade de
Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso de competência delegada, por Despacho n.º 16/2014, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2014,foi autorizada a
contratação da Licenciada Cidália do Carmo Lucas Faria, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
em período experimental, com a duração de 180 dias, na sequência
de procedimento concursal, para o Serviço de Gestão Financeira, do
Centro de Serviços Comuns, da Administração da Universidade de
Coimbra, com a categoria de Técnica Superior, com o posicionamento
remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da
Tabela Remuneratória aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, com
início em 3 de fevereiro de 2014. (Não carece de verificação prévia
do Tribunal de Contas.)
7 de fevereiro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207605588

Aviso n.º 2649/2014
Aviso n.º 2653/2014

Por despacho de 29/01/2014 do Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso de competência
delegada, por Despacho n.º 16/2014, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2014, foi autorizada a contratação da
Licenciada Sofia Catarina Oliveira Santos, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, em período
experimental, com a duração de 180 dias, na sequência de procedimento
concursal, para o Serviço de Gestão de Recursos Humanos, do Centro
de Serviços Comuns, da Administração da Universidade de Coimbra,
com a categoria de Técnica Superior, com o posicionamento remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da Tabela
Remuneratória aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, com início em
3 de fevereiro de 2014. (Não carece de verificação prévia do Tribunal
de Contas)

Por despacho de 29 de janeiro de 2014 do Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso de
competência delegada, por Despacho n.º 16/2014, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2014, foi autorizada a
contratação da licenciada Mara Lúcia Coutinho Simões, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, em
período experimental, com a duração de 180 dias, na sequência de procedimento concursal, para o Serviço de Gestão Financeira, do Centro de
Serviços Comuns, da Administração da Universidade de Coimbra, com
a categoria de Técnica Superior, com o posicionamento remuneratório
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da Tabela Remuneratória aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, com início em 3 de fevereiro de 2014. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

7 de janeiro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Ana de Campos Cruz.
207605458

10 de fevereiro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207606592

Aviso n.º 2650/2014

Aviso n.º 2654/2014

Por despacho de 29/01/2014 do Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso de competência
delegada, por Despacho n.º 16/2014, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2014, foi autorizada a contratação da
Licenciada Ana Margarida Gavião Morais, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, em período
experimental, com a duração de 180 dias, na sequência de procedimento
concursal, para a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
da Universidade de Coimbra, com a categoria de Técnica Superior,
com o posicionamento remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da Tabela Remuneratória aprovada pela Portaria
n.º 1553-C/2008, com início em 3 de fevereiro de 2014. (Não carece de
verificação prévia do Tribunal de Contas)

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 30/01/2014, pelo Senhor Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins
Menezes, proferido no uso de competência delegada por Despacho
n.º 16/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de
janeiro, 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
Maria de Lurdes Leston Ferreira Mendes de Abreu, concluiu com sucesso
o período experimental, na carreira e categoria de Técnica Superior,
tendo-lhe sido atribuída a classificação final de 17,6 valores.

07/02/2014. —A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos,
Ana de Campos Cruz.
207605417
Aviso n.º 2651/2014
Por despacho de 29/01/2014 do Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso de competência
delegada, por Despacho n.º 16/2014, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2014,foi autorizada a contratação
da Licenciada Susana Margarida Ferreira Figueiredo, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
em período experimental, com a duração de 180 dias, na sequência
de procedimento concursal, para o Serviço de Gestão Financeira, do
Centro de Serviços Comuns, da Administração da Universidade de

10/02/2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207606843
Aviso n.º 2655/2014
Torna-se público que, por despacho do Magnífico Reitor exarado a 24
de outubro de 2013, ao abrigo da competência conferida pela alínea j)
do n.º 1 do artigo 49.º dos Estatutos da Universidade de Coimbra,
homologados pelo Despacho Normativo n.º 43/2008, publicado na
2.ª série do Diário da República n.º 168, de 1 de setembro de 2008, e
nos termos dos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64-A/2008, de
31 de dezembro, n.º 3-B/2010, de 28 de abril, n.º 64/2011, de 22 de

