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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 16960/2013
Nos termos das competências que me foram delegadas por despacho 

reitoral publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de 
novembro, com o n.º 14605/2013, subdelego no Professor Doutor José 
Manuel Pinto Paixão, Diretor da Faculdade de Ciências desta Universi-
dade, a presidência do júri do concurso para recrutamento de dois postos 
de trabalho de Professor Associado, nas áreas disciplinares de Biologia 
Animal, de Ecologia e de Biologia Evolutiva, publicado pelo Edital 
n.º 975/2013, no Diário da República, 2.ª série, n.º 200, de 16 de outubro.

11 de dezembro de 2013. — O Vice-Reitor, Rogério Gaspar.
207479114 

 Despacho n.º 16961/2013
Nos termos das competências que me foram delegadas por despacho 

reitoral publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 
de novembro, com o n.º 14607/2013, subdelego no Professor Doutor 
José Manuel Pinto Paixão, Diretor da Faculdade de Ciências desta 
Universidade, a presidência do júri do concurso para recrutamento de 
um posto de trabalho de Professor Associado, nas áreas disciplinares de 
Geologia e Geoquímica, publicado pelo Edital n.º 970/2013, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 199, de 15 de outubro.

11 de dezembro de 2013. — O Vice -Reitor, Rogério Gaspar.
207479033 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Edital (extrato) n.º 1110/2013
Faz-se saber que o concurso documental para o recrutamento de dois 

postos de trabalho, na categoria de Professor Auxiliar, área disciplinar de 
Direito, do mapa de pessoal docente do Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, aberto pelo Edital (extrato) 
n.º 257/2011, publicado no Diário da República n.º 52, de 15 de março 
de 2011, é cessado por despacho do Senhor Reitor da Universidade de 
Lisboa, de 1 de novembro de 2013, tendo para o efeito sido realizada a 
devida audiência de interessados.

29 de novembro de 2013. — O Presidente, Prof. Cat. Manuel Meirinho.
207486623 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aviso (extrato) n.º 15837/2013
Por despacho de 21/11/2013 do Sr. Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa:
Mestre Cláudia Mónica Jerónimo dos Santos Josefino — autorizada 

a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo reso-
lutivo certo, como Assistente convidada, em regime de tempo parcial, 
com efeitos a partir de 12 de novembro de 2013, até 31 de agosto de 
2014, nas condições previstas no artigo 32.º do ECDU, com direito ao 
vencimento mensal correspondente a 59 % do escalão 1, índice 140, da 
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários. (Isento de 
fiscalização prévia do T.C.)

17 de dezembro de 2013. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gas-
par.

207480467 

 Aviso (extrato) n.º 15838/2013
Por despacho de 31/10//2013 do Sr. Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa:

Doutora Carla Patrícia de Abreu Bruno — autorizada a celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
como Professora Auxiliar convidada, em regime de tempo parcial, com 
efeitos a partir de 01 de novembro de 2013, até 31 de janeiro de 2014, 
nas condições previstas no artigo 31.º do ECDU, com direito ao ven-

cimento mensal correspondente a 50 % do escalão 1, índice 195, da 
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários. (Isento de 
fiscalização prévia do T.C.)

17 de dezembro de 2013. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
207480929 

 Aviso (extrato) n.º 15839/2013
Por despacho de 29/11/2013 do Sr. Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa:
Doutor Nuno Gonçalo Figueiredo de Freitas Leal — autorizada a 

celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo reso-
lutivo certo, como Professor Auxiliar convidado, em regime de tempo 
parcial, com efeitos a partir de 01 de dezembro de 2013,por um ano, 
renovável por iguais períodos, até ao limite máximo de cinco anos, nas 
condições previstas no artigo 31.º do ECDU, com direito ao vencimento 
mensal correspondente a 50 % do escalão 1, índice 195, da tabela remu-
neratória aplicável aos docentes universitários. (Isento de fiscalização 
prévia do T.C.)

17 de dezembro de 2013. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gas-
par.

207481244 

 Aviso (extrato) n.º 15840/2013
Por despacho de 19/09//2013 do Sr. Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa:
Doutor Martim Afonso Ferreira de Sousa Chichorro — autorizada a 

celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo reso-
lutivo certo, como Professor Auxiliar convidado, em regime de tempo 
integral, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014,por um ano, 
renovável por iguais períodos, até ao limite máximo de quatro anos, 
nas condições previstas no artigo 31.º do ECDU, com direito ao ven-
cimento mensal correspondente a 100 % do escalão 1, índice 195, da 
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários. (Isento de 
fiscalização prévia do T.C.)

17 de dezembro de 2013. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gas-
par.

207481139 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 16962/2013
Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 29 

de novembro de 2013, foi autorizada a renovação ao contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo na categoria de assistente 
convidada com Patrícia Maia da Silva em regime de tempo parcial 
20 % no período de 1 de dezembro de 2013 a 31 de agosto de 2014, 
para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o 
vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal 
docente do ensino superior politécnico.

9 de dezembro de 2013. — O Administrador, António José Carvalho 
Marques.

207480045 

 Despacho (extrato) n.º 16963/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

29.11.2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Convidada com Fá-
tima Isabel Alves Ferreira em regime de tempo parcial 15 % no período 
de 01.12.2013 a 31.12.2013, para a Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 
índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.

9 de dezembro de 2013. — O Administrador, Lic. António José Car-
valho Marques.

207480126 

 Despacho (extrato) n.º 16964/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

25.10.2013, foi autorizada a renovação ao contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, com João Luís de Campos 
Barbosa Lisboa, como Equiparado Assistente do 2.º Triénio em regime 




