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UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Farmácia
Declaração de retificação n.º 421/2015
Por ter saído com inexatidão o aviso (extrato) n.º 5365/2015, no Diário
da República, 2.ª série, n.º 95, de 18 de maio de 2015, retifica-se que onde
se lê «Titularidade da licenciatura em Ciências Farmacêuticas ou Mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas» deve ler-se «Titularidade
da licenciatura em Ciências Farmacêuticas ou Licenciatura em Química
Aplicada ou Mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas».
18/05/2015. — O Secretário-Coordenador, Alfredo Ferreira Moita.
208649792

Faculdade de Medicina
Despacho (extrato) n.º 5803/2015
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa de 18 de maio de 2015, foi aprovada a renovação do contrato
a termo certo com a duração de dois anos, e em regime de tempo parcial,
com o docente a seguir mencionado:
Doutor Pedro Manuel Marques Afonso, contratado como Professor
Auxiliar Convidado, 10 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa, com efeitos a 01 de junho de 2015 (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.).
07/05/2015. — O Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira.

208661593

Despacho (extrato) n.º 5804/2015
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa de 13 de fevereiro de 2015, foi aprovada a renovação do contrato a termo certo com a duração de dois anos, e em regime de tempo
parcial, com o docente a seguir mencionado:
Doutor Mário João Martins Oliveira, contratado como Professor Auxiliar Convidado, 30 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa, com efeitos a 01 de março de 2015 (vencimento correspondente
ao 1.º escalão, índice 220 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.).
07/05/2015. — O Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira.

208661641

Despacho (extrato) n.º 5805/2015
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa de 30 de março de 2015, foram aprovadas as renovações dos
contratos a termo certo com a duração de dois anos, e em regime de
tempo parcial, com os docentes a seguir mencionados:
Doutora Teresa Raquel Duarte Pacheco, contratada como Professora
Auxiliar Convidada, 30 %, da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa, com efeitos a 01 de abril de 2015 (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 Maria Joana Pinto Desterro, contratada como Professora
Auxiliar Convidada, 30 %, da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa, com efeitos a 01 de abril de 2015 (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 Paula Cristina Ravasco, contratada como Professora Auxiliar
Convidada, 30 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa,
com efeitos a 01 de abril de 2015 (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.).
07/05/2015. — O Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira.
208661544
Despacho (extrato) n.º 5806/2015
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa de 30 de abril de 2015, foi aprovada a admissão do docente
a seguir mencionado:
Doutor José-Maria Martin-Moreno, contratado como Professor Visitante da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos
a 04 de maio de 2015 (sem vencimento), conforme o artigo 14.º e 30.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.).
20/05/2015. — O Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira.
208662387

Instituto Superior de Agronomia
Despacho n.º 5807/2015
Por despacho da Presidente do Instituto Superior de Agronomia, de
15 de dezembro de 2014, proferido por delegação do Reitor da Universidade de Lisboa, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com mestre a Inês Isabel Barata Leitão, para exercer funções de assistente convidada a 50 %, no período de 18 de dezembro 2014 a 18 de julho de 2015, com remuneração correspondente a 50 %
do escalão 1, índice 140, da tabela aplicável aos docentes universitários.
24/04/2015. — A Presidente do Instituto Superior de Agronomia,
Professora Doutora Amarílis de Varennes.
208656011
Despacho n.º 5808/2015
Por despacho da Presidente do Instituto Superior de Agronomia, de
24 de fevereiro de 2015, proferido por delegação do Reitor da Universidade de Lisboa, foi celebrado contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo com Helena Maria Frazão Rodrigues
de Sousa para exercer funções de professora auxiliar convidada a 20 %
no período de 1 de março 2015 a 29 de fevereiro de 2016, com remuneração correspondente a 20 % do escalão 1, índice 195, da tabela
aplicável aos docentes universitários.
24 de abril de 2015. — A Presidente do Instituto Superior de Agronomia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.
208656514

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Aviso n.º 5952/2015
Por despacho de 12 de maio de 2015 do Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, por delegação de competências:
Mestre Maria Aurélia Esteves Pereira, autorizada a celebração de
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo,
para exercer funções docentes no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, na categoria de Professora
Auxiliar Convidada, em regime de tempo parcial (50 %), pelo período
de três meses, sendo abonada pelo escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários, produzindo efeitos
a 13 de maio de 2015.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
14 de maio de 2015. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida
Santos.
208660629
Aviso n.º 5953/2015
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º, conjugado com a alínea a)
do artigo 291.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que
o Mestre António José da Silva Vilela, Assistente do Instituto Superior

