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PARTE D
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Deliberação (extrato) n.º 1265/2012
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura,
de 11 de setembro de 2012:

Foi a Prof. Doutora Maria Clara Pereira de Sousa de Santiago Sottomayor, jurista de reconhecido mérito e idoneidade cívica, nomeada
Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça.
12 de setembro de 2012. — O Juiz Secretário, Luís Miguel Vaz da
Fonseca Martins.
206382974

PARTE E
UNIVERSIDADE ABERTA
Despacho (extrato) n.º 12241/2012

Despacho (extrato) n.º 12244/2012

Por despacho de 3 de julho de 2012 do Reitor da Universidade Aberta,
foi renovada a contratação do Mestre Ricardo Miguel Guerreiro Nobre, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, a termo
resolutivo certo, a tempo parcial (8 horas semanais), como assistente
convidado, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente a
50 % do escalão 1, índice 140, para o exercício de funções docentes no
Departamento de Humanidades (DH), com início em 01 de janeiro de
2013 e fim a 31 de dezembro de 2013, nos termos da alínea c) do n.º 2
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto, Estatuto da
Carreira de Docente Universitária (ECDU), que o republica em anexo.
(Isento de fiscalização prévia do T.C.)

Por despacho de 3 de julho de 2012 do Reitor da Universidade
Aberta, foi renovada a contratação do mestre António Chenoll Mora,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, a tempo parcial (5 horas semanais), como leitor, auferindo
a remuneração ilíquida mensal correspondente a 30 % do escalão 1,
índice 140, para o exercício de funções docentes no Departamento
de Humanidades (DH), com início em 01 de outubro de 2012 e fim a
30 de setembro de 2013, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto, Estatuto da Carreira de
Docente Universitária (ECDU), que o republica em anexo. (Isento de
fiscalização prévia do T.C.)

4 de setembro de 2012. — O Chefe de Equipa da Área Operativa
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de
Almeida Costa.
206382155

4 de setembro de 2012. — A Chefe de Equipa da Área Operativa
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de
Almeida Costa.
206382203

Despacho (extrato) n.º 12242/2012
Por despacho de 03 de julho de 2012 do Reitor da Universidade
Aberta, foi renovada a contratação da doutora Maria José Dias Carocinho Sousa, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, a
termo resolutivo certo, em regime de tempo integral, sem exclusividade,
como professora auxiliar convidada, auferindo a remuneração ilíquida
mensal correspondente ao escalão 1 índice 195, para o exercício de
funções docentes no Departamento de Educação e Ensino a Distancia
(DEED), com inicio em 01 de setembro de 2012 e fim a 28 de fevereiro
de 2013, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 205/2009 de 31 de agosto, Estatuto da Carreira de Docente Universitária (ECDU).
4 de setembro de 2012. — A Chefe de Equipa da Área Operativa
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de
Almeida Costa.
206382228
Despacho (extrato) n.º 12243/2012
Por despacho de 3 de julho de 2012 do Reitor da Universidade Aberta,
foi renovada a contratação do mestre Bernard Adrian L’Estrange, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, a tempo parcial (8 horas semanais), como leitor, auferindo
a remuneração ilíquida mensal correspondente a 50 % do escalão 1,
índice 140, para o exercício de funções docentes no Departamento
de Humanidades (DH), com início em 01 de outubro de 2012 e fim a
30 de setembro de 2013, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto, Estatuto da Carreira de
Docente Universitária (ECDU), que o republica em anexo. (Isento de
fiscalização prévia do T. C.)
4 de setembro de 2012. — A Chefe de Equipa da Área Operativa
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de
Almeida Costa.
206382309

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Declaração de retificação n.º 1183/2012
Por ter saído com inexatidão o despacho n.º 8718/2012, no Diário da
República, 2.ª série, n.º 125, de 29 de junho de 2012, de novo se publica:
«Doutor Alfredo Jorge Palace Carvalho — autorizado o contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na categoria
de professor auxiliar do mapa de pessoal da Universidade de Évora,
com efeitos a 10 de maio de 2012, com direito à remuneração correspondente ao índice 195, escalão 1, do estatuto remuneratório do
pessoal docente universitário.
Relatório
Nos termos do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária (Decreto-Lei n.º 205/2009) republicado no Diário da República,
1.ª série, n.º 168, de 31 de agosto de 2009, e após procedimentos
estabelecidos no artigo 34.º do Despacho n.º 445/2011, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 7 de janeiro de 2011, na sequência do pedido apresentado pelo candidato, o Conselho Científico
da Escola de Ciências e Tecnologia regista o seguinte:
1 — Foi submetido à apreciação do Conselho Científico da Escola
de Ciências e Tecnologia o processo referente à avaliação da atividade
desenvolvida durante o período experimental, como professor auxiliar,
requerido pelo Prof. Doutor Alfredo Jorge Palace Carvalho.
2 — O relatório de atividade apresentado pelo requerente recebeu
pareceres da Prof.ª Doutora Maria José Calhorda, da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, e do Prof. Doutor José Alberto
Nunes Ferreira Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto.
3 — Posto à votação o pedido da requerente, foi o mesmo aprovado
por unanimidade.

