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PARTE E
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
Aviso n.º 690/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a cessação da relação
jurídica de emprego público do seguinte trabalhador com Contrato de
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos
a 01 de julho de 2014, por motivo de aposentação:
— Ana Paula da Veiga Guerra Romeiras Mégre Pires — Professora
Coordenadora.
20 de outubro de 2014. — O Vice-Presidente, João Carlos Barreiros
dos Santos.
208354132
Aviso n.º 691/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a cessação da relação
jurídica de emprego público do seguinte trabalhador com Contrato de
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos
a 01 de agosto de 2014, por motivo de aposentação:
Maria de Lurdes Rodrigues Mendes — Assistente Técnica.
20 de outubro de 2014. — O Vice-Presidente, João Carlos Barreiros
dos Santos.
208354254
Aviso n.º 692/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a cessação da relação
jurídica de emprego público do seguinte trabalhador com Contrato de
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos
a 01 de dezembro de 2014, por motivo de aposentação:
— Maria de Lourdes de Magalhães Oliveira — Professora Coordenadora.
06 de janeiro de 2015. — O Vice-Presidente, João Carlos Barreiros
dos Santos.
208354643

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
Despacho (extrato) n.º 608/2015
Por meu despacho de 15/10/2014, foi autorizada, após conclusão com
sucesso do período experimental, a manutenção do contrato do mestre
Clemente Neves de Sousa, vinculado por contrato de trabalho em funções
públicas, por tempo indeterminado, como professor adjunto, em regime
de tempo integral, do mapa de pessoal da Escola Superior de Enfermagem do Porto. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de janeiro de 2015. — O Presidente, Paulo José Parente Gonçalves.
208351646
Despacho (extrato) n.º 609/2015
Por meu despacho de 15/10/2014, foi autorizada, após conclusão com
sucesso do período experimental, a manutenção do contrato da mestre
Carla Maria Cerqueira da Silva, vinculada por contrato de trabalho em
funções públicas, por tempo indeterminado, como professora adjunta, em
regime de dedicação exclusiva, do mapa de pessoal da Escola Superior
de Enfermagem do Porto. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas)
8 de janeiro de 2015. — O Presidente, Paulo José Parente Gonçalves.
208351573
Despacho (extrato) n.º 610/2015
Por meu despacho de 15/10/2014, foi autorizada, após conclusão
com sucesso do período experimental, a manutenção do contrato da
mestre Márcia Antonieta Carvalho da Cruz, vinculada por contrato de

trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, como professora adjunta, em regime de dedicação exclusiva, do mapa de pessoal da
Escola Superior de Enfermagem do Porto. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
8 de janeiro de 2015. — O Presidente, Paulo José Parente Gonçalves.
208351605

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.º 611/2015
Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 45.º, do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, nomeio o Prof. Doutor José Esteves Pereira,
Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, como vogal do procedimento
concursal (P053-13-165), destinado ao preenchimento de um posto de
trabalho da categoria de professor auxiliar, para a área disciplinar de
Relações Internacionais, da Faculdade de Economia desta Universidade,
publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 105, de 02 de junho
de 2014, através do Edital n.º 474/2014, substituindo-se assim a anterior nomeação do Prof. Doutor Luís Filipe Lobo Fernandes, Professor
Catedrático na Secção de Ciências Políticas e Relações Internacionais
da Universidade do Minho, como vogal do júri em causa, publicitada
no mesmo periódico e data.
08 de janeiro de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva.
208351613

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Aviso (extrato) n.º 693/2015
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, em período experimental, na carreira e categoria
de técnico superior, com a Mestre Olga Marisa da Silva Horta
Ferreira.
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho e na sequência de despacho do Senhor Reitor da Universidade de Lisboa que homologou a lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto
de trabalho previsto no mapa de pessoal não docente do Estádio da
Universidade de Lisboa, aberto pelo Aviso n.º 4257-A/2014, publicado
no Diário da República, 2.ª série-Suplemento, n.º 61, de 27 de março,
torna-se público que foi celebrado, no dia 30/12/14, contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Olga Marisa
da Silva Horta Ferreira, na segunda posição remuneratória e ao nível
remuneratório 15 da carreira e categoria de Técnico superior, com efeitos
a 01/01/2015, em período experimental, com a duração de 180 dias.
31 de dezembro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António da Cruz
Serra.
208354279

Faculdade de Arquitetura
Aviso n.º 694/2015
Nos termos dos do disposto 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 pública a lista unitária de ordenação final relativa ao procedimento concursal comum de recrutamento
para o preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Técnico
Superior do mapa de Pessoal não docente, da Faculdade de Arquitetura da UL, aprovado pelo Presidente da Faculdade, aberto pelo Aviso
n.º 10901/2014, publicado em Diário de República, 2.ª série, n.º 188, de
30 de setembro e na BEP, com o código de oferta n.º OE201410/0013.

