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Despacho (extrato) n.º 10752/2014

Aviso n.º 9484/2014
Resultados Entrevista Profissional de Seleção e Projeto de Lista
Unitária de Ordenação Final do procedimento concursal comum publicitado no Diário da República pelo Aviso n.º 4175-D/
2014 — Oferta BEP OE201403/0290.
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 36.ºda Portaria 83-A/2009, de 22
de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se todos os candidatos dos resultados e lista intercalar resultantes de
Entrevista Profissional de Seleção e ainda do projeto de lista unitária
de ordenação final no âmbito do procedimento concursal comum para
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, publicitado pelo Aviso n.º 4175-D/2014, publicado no
Diário da República, 2.ª série/Suplemento, n.º 60, de 26 de março para,
querendo, se pronunciarem em sede de audiência dos interessados no
prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso.
Para o efeito deverá ser preenchido, obrigatoriamente, o formulário
aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, disponível em
http://www.ulisboa.pt/ na área reservada aos Recursos Humanos, e
enviar por correio registado com aviso de receção para Departamento
de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa
para Alameda da Universidade, 1649-004 Lisboa, ou entregar pessoalmente, na mesma morada, durante o horário normal de expediente, até
ao termo do prazo indicado.
2 — Mais se informa que os resultados da Entrevista Profissional de
Seleção e proposta de Lista Unitária de Ordenação Final se encontra
disponível para consulta em placard afixado nas instalações dos Serviços
Partilhados da Universidade de Lisboa sito na Alameda da Universidade,
1649-004 Lisboa, podendo ainda ser consultada em http://www.ulisboa.
pt/ na área reservada aos Recursos Humanos.
8 de agosto de 2014. — O Presidente do Júri, João Fernando Pires
Mendes Jacinto.
208032562
Despacho n.º 10751/2014
Considerando o meu Despacho n.º 5632/2014, de 14 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, a 28 de abril de 2014, que
delibera acerca da integração do Instituto D. Luiz (IDL), na Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa;
Considerando que, de acordo com o referido Despacho, os encargos
com pessoal afeto à atividade do IDL serão suportados pela Faculdade
de Ciências, a partir de 1 de agosto de 2014;
São feitas as seguintes retificações ao citado despacho no que concerne
à transferência de Recursos Humanos:
1) Considera-se sem efeito a transferência de Pedro Miguel Alberto
de Miranda, por já ser, à data do despacho inicial, docente do mapa de
pessoal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;
2) Considera-se sem efeito a transferência de Ana Catarina Prates
Sousa, pelo facto do contrato a termo certo que detinha com a Reitoria
da Universidade de Lisboa ter caducado no passado dia 1 de maio de
2014;
3) Considera-se sem efeito a transferência de Anabela Oliveira Martins, por ter passado à situação de aposentada, desde o passado dia 1 de
junho de 2014;
4) Considera-se sem efeito a transferência de Rita Margarida Antunes
de Paula Cardoso Tavares, ficando a mesma a aguardar autorização da
Comissão Europeia para que o Projeto em que se encontra inserida, que
é gerido atualmente pela Reitoria, seja transferido para a Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa;
5) Ricardo Filipe Domingos Tomé, por ter entretanto assinado um
contrato com a Reitoria da Universidade de Lisboa, a 1 de abril de 2014,
permanecerá na Reitoria, até à transferência do Projeto onde se encontra
inserido, que é gerido atualmente pela Reitoria, para a Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa;
6) É transferido para a Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, a 1 de agosto de 2014, José Miguel Pipa Vitorino Rio, que se
encontra, no presente momento, em comissão de serviço como dirigente,
em entidade externa.
31 de julho de 2014. — O Reitor da Universidade de Lisboa, António
Cruz Serra.
208033201

Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa de 14 de abril de 2014 foi aprovado em regime de substituição
o contrato a termo certo pelo período de 2 anos e em regime de tempo
parcial, 30 %, com efeitos a 01 de setembro de 2014, com o docente a
seguir mencionado:
Doutor Manuel António Ribeiro Correa Branco Ferreira, contratado como Professor Auxiliar Convidado da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa (vencimento correspondente ao 1.º escalão,
índice 195 da tabela remuneratória única), conforme o artigo 15.º e 31.º
do Decreto-Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o regulamento da
Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes especialmente
contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na 2.ª série do Diário
da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)
22 de abril de 2014. — O Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira.
208033056
Despacho (extrato) n.º 10753/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa de 04/02/2014 foram aprovados em regime de substituição
os contratos a termo certo com a duração de dois anos e em regime de
tempo parcial, 30 %, com os docentes a seguir mencionados:
Doutora Maria helena regalo da Fonseca, contratada como Professora
Auxiliar Convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 01 de setembro de 2014 (vencimento correspondente
ao 1.º escalão, índice 195 da tabela remuneratória única), conforme o
artigo 15.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o
regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes
especialmente contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na
2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).
Doutor Ivo da Piedade Álvares Furtado, contratado como Professor
Auxiliar Convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 01 de Setembro de 2014 (vencimento correspondente
ao 1.º escalão, índice 195 da tabela remuneratória única), conforme o
artigo 15.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o
regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes
especialmente contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na
2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).
Doutor Jorge Manuel Costa da Cruz, contratado como Professor Auxiliar Convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa,
com efeitos a 01 de setembro de 2014 (vencimento correspondente
ao 1.º escalão, índice 195 da tabela remuneratória única), conforme o
artigo 15.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o
regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes
especialmente contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na
2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).
Doutora Helena Cristina de matos canhão, contratada como Professora
Auxiliar Convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 01 de setembro de 2014 (vencimento correspondente
ao 1.º escalão, índice 195 da tabela remuneratória única), conforme o
artigo 15.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o
regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes
especialmente contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na
2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).
Doutor João Pedro Gorjão Clara, contratado como Professor Catedrático Convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa,
com efeitos a 01 de setembro de 2014 (vencimento correspondente
ao 1.º escalão, índice 285 da tabela remuneratória única), conforme o
artigo 15.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o
regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes
especialmente contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na
2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).
Doutora Maria de Fátima Soares Silveira Serejo, contratada como
Professora Auxiliar Convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 01 de setembro de 2014 (vencimento
correspondente ao 1.º escalão, índice 195 da tabela remuneratória única),
conforme o artigo 15.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação
de docentes especialmente contratados publicado a 18 de novembro
de 2013 na 2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização
prévia do T. C.).
Doutora Isabel Maria Perestrello Pinto Ribeiro Sanches Osório, contratada como Professora Auxiliar Convidada da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, com efeitos a 01 de setembro de 2014
(vencimento correspondente ao 1.º escalão, índice 195 da tabela remuneratória única), conforme o artigo 15.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 205/09

