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de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período
experimental, nesta Universidade, mantido o contrato por tempo indeterminado, findo o período experimental, com efeitos a partir de 4 de
julho de 2013.
Relatório a que se refere o artigo 25.º, n.º 1, alínea a), do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto
Considerando a atividade científica e pedagógica desenvolvida no
quinquénio de 2008 a 2012, descrita no relatório apresentado pela Doutora Maria Helena Abreu de Azeredo Malheiro, professora auxiliar da
Universidade Aberta na modalidade de contrato por tempo indeterminado em período experimental, e tendo sido ponderados os pareceres
circunstanciados e fundamentados acerca do referido relatório, elaborados e subscritos pelos professores catedráticos Doutor Carlos António
Alves dos Reis, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
e Doutor Mário Carlos Fernandes Avelar, da Universidade Aberta, os
professores catedráticos, associados e auxiliares com contrato por tempo
indeterminado pertencentes ao conselho científico, na reunião de 23 de
janeiro de 2013, deliberaram, por unanimidade, a favor da proposta
de contratação da Doutora Maria Helena Abreu de Azeredo Malheiro
por tempo indeterminado, findo o período experimental de cinco anos.
24 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho Científico, Doutor
João Luís Cardoso, professor catedrático.
(Isento de visto do T. C.)
31 de outubro de 2013. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva Dias.
207670882
Despacho (extrato) n.º 3942/2014
Por despacho reitoral de 1 de novembro de 2013, foi ao Doutor João
Miguel Custódio Ferrão Neto Simão, professor auxiliar, com contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período
experimental, nesta Universidade, mantido o contrato por tempo indeterminado, findo o período experimental, com efeitos a partir de 5 de
março de 2014.
Relatório a que se refere o artigo 25.º, n.º 1, alínea a) do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto
Considerando a atividade científica e pedagógica desenvolvida no
quinquénio de 2009 a 2014, descrita no relatório apresentado pelo Doutor
João Miguel Custódio Ferrão Neto Simão, Professor Auxiliar da Universidade Aberta na modalidade de contrato por tempo indeterminado
em período experimental, e tendo sido ponderados os pareceres circunstanciados e fundamentados acerca do referido relatório, elaborados e
subscritos pelos Professores Catedráticos Doutor Hermano Duarte de
Almeida e Carmo, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de Lisboa, e Doutor José António Correia
Pereirinha, do Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade
Técnica de Lisboa, os professores catedráticos, associados e auxiliares
com contrato por tempo indeterminado pertencentes ao Conselho Científico, na reunião de 24 de julho de 2013 deliberaram, por unanimidade,
a favor da proposta de contratação do Doutor João Miguel Custódio
Ferrão Neto Simão, por tempo indeterminado, findo o período experimental de cinco anos.
25 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Científico, Doutor
João Luís Cardoso, Professor Catedrático. (Isento de Visto do T.C).
4 de novembro de 2013. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva
Dias.
207669595

Aberta na modalidade de contrato por tempo indeterminado em período
experimental, e tendo sido ponderados os pareceres circunstanciados
e fundamentados acerca do referido relatório, elaborados e subscritos
pelos Professores Catedráticos Doutor Fausto José Robalo Amaro, do
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica
de Lisboa, e Doutor Hermano Duarte de Almeida e Carmo, do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de Lisboa,
os professores catedráticos, associados e auxiliares com contrato por
tempo indeterminado pertencentes ao Conselho Científico, na reunião de
26 de junho de 2013 deliberaram, por unanimidade, a favor da proposta
de contratação da Doutora Maria de Fátima pereira Alves, por tempo
indeterminado, findo o período experimental de cinco anos.
2 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Científico, Doutor
João Luís Cardoso, Professor Catedrático. (Isento de Visto do T.C).
4 de novembro de 2013. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva
Dias.
207669643

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Aviso (extrato) n.º 3578/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que Maria
Teresa Domingos Mendonça, Coordenador Técnico da Universidade
do Algarve, cessou funções por motivo de aposentação, com efeitos
a 01-03-2014.
3 de março de 2014. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos,
Sílvia Cabrita.
207669351
Contrato (extrato) n.º 183/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 3 de fevereiro
de 2014 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com a mestre Patrícia Machado Nogueira Pinto, na
categoria de professora adjunta convidada, em regime de tempo integral
sem exclusividade, para a Escola Superior de Saúde da Universidade
do Algarve, no período de 3 de fevereiro de 2014 a 2 de fevereiro de
2015, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 185
da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico,
considerando-se rescindido o contrato anterior.
3 de fevereiro de 2014. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207669173
Contrato (extrato) n.º 184/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 29 de janeiro
de 2014 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com a licenciada Maria Paula Marinho Xavier
Pinto Marante, na categoria de assistente convidada, em regime de
tempo parcial a 30 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e
Medicina da Universidade do Algarve, no período de 1 de fevereiro de
2014 a 31 de janeiro de 2015, auferindo o vencimento correspondente
ao escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino
superior universitário.
3 de fevereiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207669205

Despacho (extrato) n.º 3943/2014
Por despacho reitoral de 1 de novembro de 2013, foi à Doutora Maria
de Fátima Pereira Alves, professora auxiliar, com contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental,
nesta Universidade, mantido o contrato por tempo indeterminado, findo
o período experimental, com efeitos a partir de 16/01/2014.

Contrato (extrato) n.º 185/2014

Relatório a que se refere o artigo 25.º, n.º 1, alínea a) do Estatuto
da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo à Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto

Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 29 de janeiro
de 2014 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com a Doutora Sandra Cristina de Jesus Bôto, na
categoria de professora auxiliar convidada, em regime de tempo parcial
a 35 %, para a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, no período de 1 de fevereiro de 2014 a 31 de julho de
2014, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195
da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior universitário.

Considerando a atividade científica e pedagógica desenvolvida no
quinquénio de 2009 a 2014, descrita no relatório apresentado pela Doutora Maria de Fátima Pereira Alves, Professora Auxiliar da Universidade

20 de fevereiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos
Humanos, Sílvia Cabrita.
207669335

