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Prestação de Serviço de consulta psicológica

Indivíduos com rendimentos baixos que
apresentem atestado de insuficiência
económica emitido por entidade pública
competente;
Desempregados e reformados/aposentados

Preço

10 €/consulta

207965188

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Declaração de retificação n.º 750/2014
Tendo sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 84, de 30 de abril de 2012, o despacho (extrato) n.º 5738/2012,
relativo à alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre
em Empreendedorismo e Criação de Empresas, retifica-se que onde
se lê «grau de mestre em Ciências Documentais» deve ler-se «grau de
mestre em Empreendedorismo e Criação de Empresas».
14 de julho de 2014. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
207963949
Despacho (extrato) n.º 9499/2014
Por despacho de 27 de janeiro de 2014 do Reitor da Universidade da
Beira Interior, foi autorizada, a manutenção do contrato de trabalho em
funções públicas, por tempo indeterminado, a tempo integral e dedicação exclusiva, a partir de 22 de julho de 2014, do Doutora Olga Maria
Marques Lourenço, como Professora Auxiliar, 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.
14 de julho de 2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e Pessoal,
Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.
207962782
Despacho (extrato) n.º 9500/2014
Por despacho de 27 de janeiro de 2014 do Reitor da Universidade
da Beira Interior, foi autorizada, a manutenção do contrato de trabalho
em funções públicas, por tempo indeterminado, a tempo integral sem
dedicação exclusiva, a partir de 22 de julho de 2014, da Doutora Maria
da Assunção Morais e Cunha Vaz Patto, como Professora Auxiliar, 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.
14 de julho de 2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e Pessoal,
Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.
207962928

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 8456/2014
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, a lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento
concursal comum destinado ao recrutamento para ocupação de um posto
de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa de
pessoal da Universidade de Coimbra, mediante a constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado publicado sob
o Aviso n.º 13563/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 216, de 07/11/2013, homologada por despacho Senhor Vice-Reitor
da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, exarado a 08/07/2014, proferido por delegação de competências,
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 02 de janeiro de
2014, através do Despacho n.º 16/2014, foi afixada nas instalações do
Serviço de Gestão de Recursos Humanos, do Centro de Serviços Comuns, da Administração desta Universidade, sitas no piso 1 do Edifício
da Faculdade de Medicina, Polo I da Universidade de Coimbra, Rua

Larga, 3004-504 Coimbra, e disponibilizada na página eletrónica deste
serviço (url:www.uc.pt/drh).
Consideram-se ainda notificados do ato de homologação da lista
de ordenação final, conforme estatuído nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e pela via prevista na alínea d),
do n.º 3, do artigo 30.º do mesmo diploma legal, os candidatos, incluindo
os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de
seleção.
14 de julho de 2014. — A Chefe de Divisão de Gestão de Contratos
e Processamento de Abonos e Descontos, Catarina Moniz.
207964134
Aviso n.º 8457/2014
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, a lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento
concursal comum destinado ao recrutamento para ocupação de um posto
de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa de
pessoal da Universidade de Coimbra, mediante a constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, publicado sob
o Aviso n.º 13510/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 215, de 06/11/2013, homologada por despacho Senhor Vice-Reitor
da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, exarado a 08/07/2014, proferido por delegação de competências,
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 02 de janeiro de
2014, através do Despacho n.º 16/2014, foi afixada nas instalações do
Serviço de Gestão de Recursos Humanos, do Centro de Serviços Comuns, da Administração desta Universidade, sitas no piso 1 do Edifício
da Faculdade de Medicina, Polo I da Universidade de Coimbra, Rua
Larga, 3004-504 Coimbra, e disponibilizada na página eletrónica deste
serviço (url:www.uc.pt/drh).
Consideram-se ainda notificados do ato de homologação da lista
de ordenação final, conforme estatuído nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e pela via prevista na alínea d),
do n.º 3, do artigo 30.º do mesmo diploma legal, os candidatos, incluindo
os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de
seleção.
14 de julho de 2014. — A Chefe de Divisão de Gestão de Contratos
e Processamento de Abonos e Descontos, Catarina Moniz.
207964101
Aviso n.º 8458/2014
Por despacho exarado a 9/06/2014, pelo 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, foi autorizada, a
partir de 23 de julho de 2014, a manutenção do contrato de trabalho em
funções públicas, por tempo indeterminado, da Doutora Maria Margarida
Coutinho de Seabra Castel-Branco Caetano, como Professora Auxiliar,
em regime de dedicação exclusiva, do mapa de pessoal da Universidade
de Coimbra, para o exercício de funções na Faculdade de Farmácia, nos
termos do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 205/2009, de
31/08, e do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária.
(Não carece de verificação do Tribunal de Contas)
14 de julho de 2014. — A Chefe de Divisão de Gestão de Contratos
e Processamento de Abonos e Descontos, Catarina Moniz.
207964142
Aviso n.º 8459/2014
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, a lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento
concursal comum destinado ao recrutamento para ocupação de quatro
postos de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa
de pessoal da Universidade de Coimbra, mediante a constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, publicado
sob o Aviso n.º 13564/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 216, de 07/11/2013, homologada por despacho Senhor Vice-Reitor
da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, exarado a 08/07/2014, proferido por delegação de competências,
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 02 de janeiro de
2014, através do Despacho n.º 16/2014, foi afixada nas instalações do
Serviço de Gestão de Recursos Humanos, do Centro de Serviços Co-

