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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
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dezembro, e n.º 68/2013, de 29 de agosto, foi autorizada a renovação da comissão de serviço, da Dr.ª Maria Filomena Coelho Coimbra
Marques Carvalho, no cargo de direção intermédia de 2.º grau, como
Chefe da Divisão de Relações Internacionais, com efeitos a partir de
30 de dezembro de 2013.
10 de fevereiro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
207607126

Despacho n.º 2778/2014
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 DecretoLei n.º 115/2013, 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

António Rodrigues Vieira . . . . . . . . . . Doutoramento em Engenharia Alcides José Sousa Professor associado Faculdade de Ciências e
Geológica (pré-Bolonha), na
Castilho Pereira.
com agregação.
Tecnologia da Univerespecialidade de Geologia do
sidade de Coimbra.
Ambiente e Ordenamento.
João Carlos dos Santos Alves Vieira . . . Doutoramento em Engenharia do João Luís Mendes Pe- Professor catedrático. Faculdade de Ciências e
Ambiente (pré-Bolonha).
droso de Lima.
Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Thanh Dien Tran . . . . . . . . . . . . . . . . . Programa de Doutoramento em Fernando Pedro Lopes Professor catedrático. Faculdade de Ciências e
Ciências e Tecnologias da InBoavida Fernandes.
Tecnologia da Univerformação.
sidade de Coimbra.
Nas faltas, ausências ou impedimentos do presidente do júri aplica-se o disposto no referido regulamento.
29 de janeiro de 2014. — O Reitor,, João Gabriel Silva.

Despacho n.º 2779/2014
Nos termos do despacho n.º 10867/2013, de 6 de agosto, do Senhor
Reitor da Universidade de Coimbra, publicado na 2.ª série do Diário
da República, n.º 161, de 22 de agosto, subdelego no subdiretor da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Doutor Rui Manuel
de Figueiredo Marcos, a competência para presidir ao júri da prova
de doutoramento em Direito, na especialidade de Ciências Jurídico-Empresariais, requerida por Sónia Alexandra Mota de Carvalho e nomeado por despacho reitoral de 12 de abril de 2013.
31 de janeiro de 2014. — O Diretor, António dos Santos Justo.
207610244
Despacho n.º 2780/2014
Nos termos do Despacho n.º 10867/2013, de 06 de agosto, do Senhor
Reitor da Universidade de Coimbra, publicado na 2.ª série do Diário
da República, n.º 161, de 22 de agosto, subdelego no subdiretor da

207616636
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Doutor Rui Manuel
de Figueiredo Marcos, a competência para presidir ao júri da prova
de doutoramento em Direito, na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas, requerida por Mário Simões Barata e nomeado por despacho
reitoral de 12 de abril de 2013.
31 de janeiro de 2014. — O Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, António dos Santos Justo.
207610211
Despacho n.º 2781/2014
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,
de 7 de agosto, e dos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento
Administrativo, delego no docente indicado, sem possibilidade de subdelegação, a presidência do júri da seguinte prova de doutoramento:

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

Designação do curso
Nome

Categoria

Rogério Paulo Vieira de Almeida. . . . Doutoramento em Arquitetura José António Oliveira Professor associado . . .
(pré-Bolonha), especialidade
Bandeirinha.
de Teoria e História da Arquitetura.

Unidade Orgânica

Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Nas faltas, ausências ou impedimentos do presidente do júri aplica-se o disposto no referido regulamento.
7 de fevereiro de 2014. — O Reitor, João Gabriel Silva.

Despacho n.º 2782/2014
Nos termos do disposto da Deliberação n.º 2219/2013, publicada no
Diário da República n.º 224/2013, de 19 de novembro, e nos artigos 35.º
a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, subdelego na Coordenadora do Conselho de Formação de Professores e do Gabinete de
Estágios e Saídas Profissionais, Doutora Ana Alexandra Ribeiro Luís,
a competência a seguir mencionada, para ser exercida no pleno respeito
pelas regras legais vigentes e pelas normas e regulamentos internos da
Universidade de Coimbra (UC) e da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra (FLUC):

207616499
Nomear os júris dos Mestrados de Ensino e determinar qual dos
membros assume a respetiva presidência, desde que não envolvam a
participação de membros estranhos à UC, ou, caso envolvam, desde que
desse facto não resultem encargos financeiros para a FLUC.
Consideram-se ratificados todos os atos praticados pela ora subdelegada, no âmbito da presente subdelegação, desde 07 de fevereiro de 2014.
Por força do presente despacho consideram-se revogadas quaisquer
delegações e subdelegações atualmente vigentes e que com ele se não
conformem.
10 de fevereiro de 2014. — O Diretor, Prof. Doutor José Pedro Paiva.
207611208

