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manos, Edifício C5, Piso 1, da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, sita no Campo Grande, 1749-016 Lisboa, de acordo com a
seguinte calendarização:
Ana Cristina Mesquita Queirós — 15:00 horas;
Maria de Fátima Almeida Antunes Rodrigues — 16:30 horas.
3 — As candidatas deverão ser portadoras de documento de identificação (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão).
4 — Mais se notifica que a presente convocatória se encontra disponível para consulta no placard junto à entrada do Edifício C4 (Biblioteca)
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sita no Campo
Grande, 1749-016 Lisboa, bem como disponível para consulta na página
eletrónica desta Faculdade, no endereço http://www.ciencias.ulisboa.
pt/concursos?id=1682.
13 de dezembro de 2016. — A Presidente do Júri, Maria Fernanda
Adão dos Santos Fernandes de Oliveira.
210092505
Aviso n.º 15771/2016
Convocatória para a realização do método de seleção facultativo
ou complementar, entrevista profissional de seleção, do procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de
trabalho na carreira e categoria de técnico superior, para o Gabinete de Estudos Pós-Graduados da Unidade Académica, aberto
pelo aviso n.º 6736/2016 e pela oferta BEP n.º OE201605/0316.
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º e alínea d) do
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, convocam-se os candidatos aprovados no método de seleção obrigatório do procedimento
concursal comum, para o preenchimento de um posto de trabalho na
carreira e categoria de Técnico Superior, para o Gabinete de Estudos
Pós-Graduados da Unidade Académica, do mapa de pessoal não docente e não investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 6736/2016, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de 30 de maio, e publicitado na
Bolsa de Emprego Público, através da oferta n.º OE201605/0316, para
a realização da Entrevista Profissional de Seleção, método de seleção
facultativo ou complementar.
2 — A Entrevista Profissional de Seleção realizar-se-á no dia 27 de
dezembro de 2016, na Sala de Reuniões da Direção de Recursos Humanos, Edifício C5, Piso 1, da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, sita no Campo Grande, 1749-016 Lisboa, de acordo com a
seguinte calendarização:
Mónica Renata Alcobia Viola Simões Carlos — 14:30 horas;
Maria de Fátima Almeida Antunes Rodrigues — 16:00 horas.
3 — As candidatas deverão ser portadoras de documento de identificação (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão).
4 — Mais se notifica que a presente convocatória se encontra disponível para consulta no placard junto à entrada do Edifício C4 (Biblioteca)
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sita no Campo
Grande, 1749-016 Lisboa, bem como disponível para consulta na página
eletrónica desta Faculdade, no endereço http://www.ciencias.ulisboa.
pt/concursos?id=1681.
13 de dezembro de 2016. — A Presidente do Júri, Maria Fernanda
Adão dos Santos Fernandes de Oliveira.
210092335
Aviso n.º 15772/2016
Convocatória para a realização do método de seleção facultativo
ou complementar, entrevista profissional de seleção, do procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, para a
Unidade de Recursos Humanos, aberto pelo aviso n.º 6679/2016 e
pela oferta BEP n.º OE201605/0302.
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º e alínea d) do
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, convocam-se os candidatos
aprovados no método de seleção obrigatório do procedimento concursal
comum, para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e
categoria de Técnico Superior, para a Unidade de Recursos Humanos,
do mapa de pessoal não docente e não investigador da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso

n.º 6679/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 102,
de 27 de maio, e publicitado na Bolsa de Emprego Público, através
da oferta n.º OE201605/0302, para a realização da Entrevista Profissional de Seleção, método de seleção facultativo ou complementar.
2 — A Entrevista Profissional de Seleção realizar-se-á no dia 27 de
dezembro de 2016, na Sala de Reuniões da Direção de Recursos Humanos, Edifício C5, Piso 1, da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, sita no Campo Grande, 1749-016 Lisboa, de acordo com a
seguinte calendarização:
Filomena Maria Dias Marçal Ramos — 13:30 horas;
Anabela Correia Martins — 14:00 horas.
3 — As candidatas deverão ser portadoras de documento de identificação (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão).
4 — Mais se notifica que a presente convocatória se encontra disponível para consulta no placard junto à entrada do Edifício C4 (Biblioteca)
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sita no Campo
Grande, 1749-016 Lisboa, bem como disponível para consulta na página
eletrónica desta Faculdade, no endereço http://www.ciencias.ulisboa.
pt/concursos?id=1678.
13 de dezembro de 2016. — A Presidente do Júri, Maria Eduarda
Tavares.
210092302

Faculdade de Direito
Contrato (extrato) n.º 651/2016
Por despacho do Diretor da Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, proferido por delegação do Reitor, conforme publicação no
Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 29 de janeiro de 2016:
Renovado o contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, por mais dois anos, como assistente convidado(a), em
regime de tempo parcial, na percentagem de 50 %, com efeitos a 10 de
outubro de 2015, aos docentes do mapa de pessoal docente da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa, abaixo referenciados:
Mestre David Emanuel Carvalho Figueiredo Martins
Mestre Diogo Filipe Gil Castanheira Pereira
Mestra Sandra Margarida Lopes Luis
Licenciada Cláudia Sofia Alves Trindade
Licenciada Filipa Maria Gomes Pereira Lemos Caldas da Câmara
Machado
Licenciada Heloísa Duarte Oliveira
Licenciada Madalena Paz Ferreira Perestrelo Oliveira
Licenciada Maria Inês Rebelo Pinto Palma Ramalho Garrido
Licenciado Ricardo Manuel Nogueira Bernardes
(Isento de fiscalização prévia do T.C.)
21 de setembro de 2016. — A Diretora Executiva, Prof.ª Doutora
Cláudia Madaleno.
210074872

Faculdade de Medicina
Despacho (extrato) n.º 15215/2016
Por despacho do Senhor Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa de 07 de dezembro de 2016, por delegação do
Senhor Reitor:
Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, do Doutor
Ruy Miguel Sousa Soeiro de Figueiredo Ribeiro, mediante a celebração
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
em período experimental, por um ano, para o mapa de pessoal docente
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, na Categoria
de Professor Associado, escalão 1, índice 245, da tabela aplicável aos
docentes universitários, em regime de dedicação exclusiva.
7 de dezembro de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
210076549
Despacho (extrato) n.º 15216/2016
Por despacho do Senhor Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa de 07 de dezembro de 2016, por delegação do
Senhor Reitor:
Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, da Doutora Ana Isabel Gouveia Costa da Fonseca Lopes, mediante a celebração
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de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
em período experimental, por um ano, para o mapa de pessoal docente
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, na Categoria
de Professor Associado, escalão 1, índice 245, da tabela aplicável aos
docentes universitários, em regime de dedicação exclusiva.
7 de dezembro de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
210076492
Despacho (extrato) n.º 15217/2016
Por despacho do Senhor Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa de 07 de dezembro de 2016, por delegação do
Senhor Reitor:
Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, do Doutor Carlos Calhaz Jorge, mediante a celebração de contrato de trabalho
em funções públicas, por tempo indeterminado, em regime de tenure,
para o mapa de pessoal docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, na Categoria de Professor Catedrático, escalão 1,
índice 245, da tabela aplicável aos docentes universitários, em regime
de tempo integral.
O vencimento, escalão e índice aplicável, na presente data, ao contrato celebrado resulta do disposto no artigo 18.º do Orçamento de
Estado de 2016, aprovado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, que
prorroga os efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 38.º, do
Orçamento de Estado para 2015, aprovado pela Lei n.º 82-B/2014, de
31 de dezembro.

gime de tempo parcial, de 33 %, escalão 1, índice 140, com início em
02/12/2016 e terminus a 30/06/2017. (Não carece de visto prévio do T.C.).
28/11/2016. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
210075633
Despacho (extrato) n.º 15220/2016
Por despacho do Diretor desta Faculdade, de 8 de novembro de 2016,
proferido por delegação, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, nos termos do ECDU a Victor
Manuel Moreira dos Santos Fernandes, como Assistente Convidado, em
regime de tempo parcial, de 0 %, com início em 02/12/2016 e término
a 30/06/2018. (Não carece de visto prévio do T. C.)
28/11/2016. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
210075674
Despacho (extrato) n.º 15221/2016
Por despacho do Diretor desta Faculdade, de 8 de novembro de 2016,
proferido por delegação, foi autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, nos termos do ECDU a Jorge Nuno
do Rosário Martins, como Assistente Convidado, em regime de tempo
parcial, de 17 %, escalão 1, índice 140, com início em 02/12/2016 e
término a 30/06/2017. (Não carece de visto prévio do T. C.)
28/11/2016. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
210075609

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

7 de dezembro de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J.
Pinto.
210076435

Faculdade de Medicina Dentária
Despacho (extrato) n.º 15218/2016
Por despacho do Diretor desta Faculdade, de 8 de novembro de 2016,
proferido por delegação, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, nos termos do ECDU a João
Pedro Forte Brazão de La-Grange, como Assistente Convidado, em
regime de tempo parcial, de 25 %, escalão 1, índice 140, com início
em 02/12/2016 e términus a 30/06/2017. (Não carece de visto prévio
do T.C.).
28/11/2016. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
210075577
Despacho (extrato) n.º 15219/2016
Por despacho do Diretor desta Faculdade, de 8 de novembro de
2016, proferido por delegação, foi autorizado o contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, nos termos do ECDU
a Sérgio André Lopes Quaresma, como Assistente Convidado, em re-

Nome

Aviso (extrato) n.º 15773/2016
Nos termos previstos no n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 82-B/2014, de
31 de dezembro, conjugado com o artigo 92.º e seguintes da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, foi autorizado, por despacho de 14 de dezembro de 2015 do
Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais-GPEARI, o exercício de funções docentes neste
Instituto através da figura de Mobilidade Interna ao Técnico Superior
Pedro Gomes Rodrigues, na categoria de Professor Auxiliar em regime
de dedicação exclusiva, pelo período de 18 meses, com efeitos a 1 de
janeiro de 2016.
3 de outubro de 2016. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida
Santos.
210079343
Aviso (extrato) n.º 15774/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência
do procedimento concursal comum, aberto pelo Aviso n.º 9697/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 150 de 5 de agosto de
2016, foi celebrado o seguinte contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, em regime de período experimental:

Carreira/categoria

Henrique Manuel Martins Pinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 de dezembro de 2016. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida Santos.

Instituto Superior Técnico
Despacho n.º 15222/2016
Considerando o Regulamento de Organização e Funcionamento dos
Serviços de Natureza Administrativa e Apoio Técnico do Instituto Superior Técnico, publicado através do Despacho n.º 1696/2014, inserto
no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 03 de fevereiro de 2014,
adiante designado como Regulamento;
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação
conferida pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-A/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, deter-

Posição

Nível

Data de início

1.ª

5.º

01/12/2016
210075682

mina, no n.º 1 do artigo 20.º, que o recrutamento e seleção dos titulares
de cargos de direção intermédia seja efetuado através de procedimento
concursal, regulado pelo artigo 21.º do mesmo diploma;
Considerando que, por meu despacho de 14 de junho de 2016,
foi aberto procedimento concursal para recrutamento e seleção
do cargo de Coordenador do Núcleo de Manutenção, cargo de
direção intermédia de 3.º grau, previsto no n.º 2 do artigo 64.º do
Regulamento;
Considerando que, na sequência desse procedimento, o respetivo
júri, nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da citada Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, propôs a nomeação, para o cargo em causa, Afonso Epifânio da
Franca, em ata datada de 28 de setembro de 2016.

