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Doutor José António Calixto Marques de Oliveira, Professor Auxiliar
da Universidade de Évora — Orientador;
Doutora Maria Manuela Barreto Nunes Esteves, Professora Auxiliar
da Universidade Portucalense.
13 de março de 2014. — A Diretora dos Serviços Académicos, Margarida Cabral.
207688062

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Farmácia
Contrato (extrato) n.º 200/2014
Por despacho de 30 de dezembro de 2013, do reitor da Universidade
de Lisboa:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com um período experimental de cinco anos, para ocupar
um posto de trabalho do mapa de pessoal da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa, na categoria de professor auxiliar, em regime de
dedicação exclusiva, com o Doutor João Pedro Martins de Almeida Lopes,
com início em 30 de dezembro de 2013, com o vencimento correspondente
ao escalão 1, índice 195, da tabela remuneratória aplicável aos docentes
universitários, nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º 1, 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.)
13 de março de 2014. — O Secretário-Coordenador, Alfredo Ferreira
Moita.
207688281

b) Fixar o número de vagas e os critérios de seriação para os estudantes que se candidatem, através dos regimes de mudança de curso,
transferência e reingresso;
c) Decidir sobre a concessão de creditações de unidades curriculares,
de acordo com o artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, mediante proposta
da Comissão de Creditação e Equivalências, no caso do 1.º ciclo do MIP,
e dos coordenadores das respetivas Secções, no caso do 2.º ciclo do MIP;
d) Nomear os orientadores de dissertações do curso de Mestrado
Integrado em Psicologia;
e) Aprovar as propostas de Júris de dissertação do MIP, apresentadas
pelos Coordenadores das Secções, ouvidos os orientadores respetivos;
f) Nomear os júris de admissão e seleção dos candidatos externos ao
2.º ciclo do Mestrado Integrado em Psicologia;
g) Decidir sobre os pedidos de prorrogação dos Cursos de Formação
Avançada;
h) Homologar as avaliações dos Cursos de Formação Avançada;
i) Decidir sobre a aceitação dos pedidos de inscrição em Programas
Intercalares de Doutoramento;
j) Decidir sobre a aceitação dos Registos Definitivos do tema e do
plano da tese e confirmar a designação do orientador.
Consideram-se ratificados todos os atos praticados, desde 27 de fevereiro de 2014, pelo supra delegado, no âmbito definido pela presente
Deliberação.
28 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Científico,
Prof. Doutor Leonel Garcia Marques.
207687544

Instituto Superior de Economia e Gestão

Contrato (extrato) n.º 201/2014

Declaração de retificação n.º 313/2014

Por despacho de 25 de novembro de 2013, da Diretora da Faculdade
de Farmácia da Universidade de Lisboa:

Por ter sido publicado com inexatidão o despacho (extrato)
n.º 1920/2014 no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2014, novamente se manda publicar. Onde se lê «Com efeitos
a partir de 15 de novembro de 2013» deve ler-se «Com efeitos a partir
de 15 de novembro de 2012».

Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, com a Doutora Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins
Silvestre Correia, para exercer funções de Professora Auxiliar Convidada a 20%, para o Departamento de Sócio Farmácia, com início a
23 de dezembro de 2013, terminando no dia 22 de dezembro de 2014,
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.).
13/03/2014. — O Secretário-Coordenador, Alfredo Ferreira Moita.
207687041
Despacho (extrato) n.º 4195/2014
Por despacho n.º 20/2013, datado de 16 de dezembro, da Diretora
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, foi autorizado o
adicional ao Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, nos seguintes termos e referente à docente:
Doutora Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia,
para exercer funções de Professora Auxiliar Convidada, para o Departamento de Sócio Farmácia, com início a 23 de dezembro de 2013,
terminando a 22 de dezembro de 2015.
13/03/2014. — O Secretário-Coordenador, Alfredo Ferreira Moita.
207687211

Faculdade de Psicologia

13 de março de 2014. — O Presidente, João Luís Correia Duque.
207688354

UNIVERSIDADE DO MINHO
Aviso n.º 3910/2014
Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de
trabalho na categoria e carreira de Técnico Superior, aberto pelo
Aviso n.º 8940/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 133, de 12 de julho de 2013, refª CTTC—5/13-GCII(1).
Listas de ordenação final — Homologação e notificação
Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º e da alínea d) do n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, notificam-se todos os
candidatos do referido procedimento concursal, do ato de homologação
da lista unitária de ordenação final, por despacho de 26/02/2014, do
Reitor da Universidade do Minho.
Nos termos do n.º 6 do mesmo preceito legal, torna-se igualmente
pública a lista unitária de ordenação final relativa ao mesmo procedimento concursal.
Candidatos Aprovados:
Classificação

Posição

16,85 valores
16,35 valores

1.º
2.º

Deliberação n.º 753/2014
Delegação de competências
O Conselho Científico da Faculdade de Psicologia da Universidade de
Lisboa, na sua reunião de 27 de fevereiro de 2014, com base no disposto
do n.º 2 do artigo 33.º dos Estatutos da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa publicados em anexo ao Despacho n.º 16489/2013
no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de 19 de dezembro de 2013,
e ainda nos termos dos artigos 35.º e 41.º do Código do Procedimento
Administrativo, deliberou delegar, no seu Presidente, Professor Doutor
Leonel Garcia Marques as seguintes competências:
a) Fixar o número de vagas e os critérios de admissão e seriação para
os estudantes que se candidatem, através dos concursos especiais;

Pedro Filipe Peixoto Costa. . . . . . . . . . . . .
Catarina Sofia Antunes Dias . . . . . . . . . . .
Candidatos Excluídos:

Alexandre Matos Rocha
Ana Beatriz Santos Monteiro Rodrigues Cruz
Ana Inês Duarte Pereira
Ana Margarida Ferreira de Matos Paulo
Andreia Sofia Areia Martins
Ângela Maria Torres Lemos

b)
a)
b)
a)
a)
a)

