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Manutenção do contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado,
após o término com sucesso do período experimental
Considerando que em face do parecer emitido e subscrito pelo professor catedrático desta Faculdade, Doutor Fernando José Carneiro Moreira
da Silva, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, com a nova redação introduzida pelo
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, em conjugação com o n.º 6
do artigo 13.º e n.º 1 e 2 do artigo 14.º do Regulamento Relativo ao Regime de Vinculação e Avaliação da Atividade Desenvolvida no Período
Experimental, encontrando-se preenchidos todos os requisitos constantes
no articulado já referido, o Conselho Cientifico desta Faculdade, reunido
em 26 de junho de 2017, deliberou, por unanimidade, e findo o período
experimental, manter o contrato por tempo indeterminado, do Doutor
João Cottinelli Telmo Pardal Monteiro, na mesma categoria.
26 de julho de 2017. — O Vice-Presidente da Faculdade, Doutor Jorge
Novais Telles Faria Corrêa Bastos, Professor Catedrático.
310809875
Despacho n.º 9189/2017
Por meu despacho de 01/08/2017, por delegação de competências do
Senhor Reitor da Universidade de Lisboa:
Doutor Jorge Virgílio Rodrigues Mealha da Costa — Autorizado o
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por Tempo Indeterminado,
em regime experimental, por um quinquénio, como Professor auxiliar,
da Área Disciplinar de Arquitetura, do mapa de pessoal docente da
Faculdade de Arquitetura, procedente de concurso, com efeitos a partir
de 1 de agosto de 2017, posicionado no escalão 1, índice 195 da tabela
remuneratória aplicável aos docentes do Ensino Superior.
26 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade, Doutor João
Pardal Monteiro.
310809826
Despacho n.º 9190/2017
Por meu despacho de 01/08/2017, por delegação de competências do
Senhor Reitor da Universidade de Lisboa:
Doutora Ana Cristina Fernandes Vaz Milheiro — Autorizado o Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por Tempo Indeterminado, em
regime experimental, por um quinquénio, como Professora auxiliar
Agregada, da Área Disciplinar de História e Teoria da Arquitetura,
Urbanismo e Design, do mapa de pessoal docente da Faculdade de
Arquitetura, procedente de concurso, com efeitos a partir de 1 de agosto
de 2017, posicionada no escalão 1, índice 220 da tabela remuneratória
aplicável aos docentes do Ensino Superior.
26 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade, Doutor João
Pardal Monteiro.
310809859
Despacho n.º 9191/2017
Doutor Jorge Luís Firmino Nunes, professor auxiliar em período
experimental, do mapa de pessoal docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, tendo concluído com sucesso o
período experimental, torna-se público que foi homologada, por meu
despacho datado de 12 de julho de 2017, a deliberação do Conselho
Cientifico de 26 de junho de 2017, em manter o seu contrato de
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, na mesma
categoria, com efeitos a 12 de dezembro de 2017, correspondente ao
escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes
universitários.
Manutenção do contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado,
após o término com sucesso do período experimental
Considerando que em face do parecer emitido e subscrito pelo professor catedrático desta Faculdade, Doutor José Manuel da Cruz Fernandes, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, com a nova redação introduzida pelo
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, em conjugação com o n.º 6
do artigo 13.º e n.º 1 e 2 do artigo 14.º do Regulamento Relativo ao Regime de Vinculação e Avaliação da Atividade Desenvolvida no Período
Experimental, encontrando-se preenchidos todos os requisitos constantes

no articulado já referido, o Conselho Cientifico desta Faculdade, reunido
em 26 de junho de 2017, deliberou, por unanimidade, e findo o período
experimental, manter o contrato por tempo indeterminado, do Doutor
Jorge Luís Firmino Nunes, na mesma categoria.
26 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade, Doutor João
Pardal Monteiro.
310809883
Despacho n.º 9192/2017
Por meu despacho de 01/08/2017, por delegação de competências do
Senhor Reitor da Universidade de Lisboa:
Doutor Maria Dulce Costa de Campos Loução — Autorizado o Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por Tempo Indeterminado,
em Regime de Tenure, como Professora Associada Agregada, da Área
Disciplinar de Arquitetura, do mapa de pessoal docente da Faculdade de
Arquitetura, procedente de concurso, com efeitos a partir de 1 de agosto
de 2017, posicionada no escalão 1, índice 245 da tabela remuneratória
aplicável aos docentes do Ensino Superior.
26 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade, Doutor João
Pardal Monteiro.
310809867
Despacho n.º 9193/2017
Por meu despacho de 01/08/2017, por delegação de competências do
Senhor Reitor da Universidade de Lisboa:
Doutora Maria João Bravo Lima Nunes Delgado — Autorizado o
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por Tempo Indeterminado,
em regime experimental, por um quinquénio, como Professora auxiliar,
da Área Disciplinar de Tecnologias da Arquitetura, Urbanismo e Design,
do mapa de pessoal docente da Faculdade de Arquitetura, procedente de
concurso, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2017, posicionada no
escalão 1, índice 1995 da tabela remuneratória aplicável aos docentes
do Ensino Superior.
26 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade, Doutor João
Pardal Monteiro.
310809834
Despacho n.º 9194/2017
Doutora Ana Cristina Bolota Valério de Couto, professora auxiliar
em período experimental, do mapa de pessoal docente da Faculdade de
Arquitetura da Universidade de Lisboa, tendo concluído com sucesso o
período experimental, torna-se público que foi homologada, através do
meu despacho meu despacho datado de 19 de julho de 2017, a deliberação do Conselho Cientifico de 13 de julho de 2017, em manter o seu
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, na
mesma categoria, com efeitos a 24 de setembro de 2017, correspondente
ao escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes
universitários.
Manutenção do contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado,
após o término com sucesso do período experimental
Considerando que em face do parecer emitido e subscrito pelo professor catedrático desta Faculdade, Doutor Fernando José Carneiro
Moreira da Silva, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do
Estatuto da Carreira Docente Universitária, com a nova redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, em conjugação
com o n.º 6 do artigo 13.º e n.º 1 e 2 do artigo 14.º do Regulamento
Relativo ao Regime de Vinculação e Avaliação da Atividade Desenvolvida no Período Experimental, encontrando-se preenchidos todos os
requisitos constantes no articulado já referido, o Conselho Cientifico
desta Faculdade, reunido em 13 de julho de 2017, deliberou, por unanimidade, e findo o período experimental, manter o contrato por tempo
indeterminado, da Doutora Ana Cristina Bolota Valério de Couto, na
mesma categoria.
26 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade, Doutor João
Pardal Monteiro.
310809891

