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Superior, com efeitos a partir do dia 01 de setembro de 2016. (Não carece 
de fiscalização prévia do T.C.)

19 de dezembro de 2016. — O Presidente da Faculdade, Doutor João 
Pardal Monteiro.

210106242 

 Faculdade de Farmácia

Contrato (extrato) n.º 777/2016
Por despacho de 29 de agosto de 2016, da Diretora da Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Lisboa:
Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a Termo Re-

solutivo Certo, com a Mestre Paula Alexandra Gomes Barão de Sousa 
Ferreira, para exercer funções de Assistente Convidada a 50 %, para o 
departamento de Sócio -Farmácia, com início a 1 de setembro de 2016, 
terminando a 31 de agosto de 2018, conforme os artigos 16.º e 32.º 
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo 
ao Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto. (Isento de fiscalização 
prévia do T. C.)

15/12/2016. — O Secretário -Coordenador, Alfredo Ferreira Moita.
210096823 

 Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 15752/2016
Por despacho do Senhor Diretor da Faculdade de Medicina da Uni-

versidade de Lisboa de 09 de dezembro de 2016, por delegação do 
Senhor Reitor:

Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, do Dou-
tor João Eurico Cortez Cabral da Fonseca, 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 con-
trato 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.

9 de dezembro de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
210105538 

 Despacho (extrato) n.º 15753/2016
Por despacho do Senhor Diretor da Faculdade de Medicina da Uni-

versidade de Lisboa de 09 de dezembro de 2016, por delegação do 
Senhor Reitor:

Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, da Dou-
tora Helena Maria Ramos Marques Coelho Cortez Pinto 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 dedicação exclusiva.

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.

9 de dezembro de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
210105546 

 Despacho (extrato) n.º 15754/2016
Por despacho do Senhor Subdiretor da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, Professor Doutor Mamede Alves de Carvalho, 
de 19 de dezembro de 2016:

Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, do Dou-
tor Diogo de Matos Graça Aires de Campos, 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 exclusividade.

19 de dezembro de 2016. — O Subdiretor, Prof. Doutor Mamede 
Alves de Carvalho.

210106794 

 Despacho (extrato) n.º 15755/2016
Por despacho do Senhor Subdiretor da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, Professor Doutor Mamede Alves de Carvalho, 
de 19 de dezembro de 2016:

Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, do Dou-
tor António José Feliciano Barbosa, 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 dedicação exclusiva.

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.

19 de dezembro de 2016. — O Subdiretor, Prof. Doutor Mamede 
Alves de Carvalho.

210106559 

 Faculdade de Medicina Dentária

Declaração de retificação n.º 1277/2016
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho (extrato) 

n.º 15220/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 241, de 19 de 
dezembro, retifica -se que onde se lê «Assistente Convidado» deve ler -se 
«Professor Auxiliar Convidado».

20/12/2016. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
210107969 

 Despacho n.º 15756/2016
No uso das competências cometidas ao Diretor da Faculdade de 

Medicina Dentária na alínea b) do n.º 2 do artigo 42.º dos Estatutos 
da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo 
n.º 1 -A/2016, de 1 de março, foi designado o júri do reconhecimento 
do grau de mestre em Odontologia, área de concentração em Ortodontia, 
requerido por André César Trevisi Zanelato, que de seguida se publica, 
em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 283/83 de 21 de junho.

Presidente — Doutor Luís Filipe Almeida Silva Jardim, Professor 
Catedrático da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 
Lisboa.

Vogais:
Doutora Maria Cristina Pinto Mendonça de Figueiredo Pollmann, 

Professora Associada com Agregação da Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade do Porto.

Doutor Rui Manuel Santos Pereira, Professor Auxiliar da Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa.

16/12/2016. — O Diretor, Prof. Catedrático Luís Miguel Pires Lopes.
210103804 

 Instituto de Educação

Despacho n.º 15757/2016
Por despacho de 01 de agosto de 2016 do Diretor do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de com-
petências, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, pelo período de um ano, entre este Instituto e o 
Mestre Nuno Miguel Taborda Cid Dorotea, como assistente convidado 
a 20 %, de acordo com o n.º 2 do Despacho n.º 6083/2016, de 6 de maio 
e os artigos 16.º e 32.º do Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, 


