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 Aviso (extrato) n.º 12491/2016
Por despacho de 12 de julho de 2016, do Presidente do Instituto Su-

perior de Ciências Sociais e Políticas, por delegação de competências:

Doutor Pedro José Vieira Borga Martins Borrego, autorizada a cele-
bração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo 
Certo, para exercer funções docentes no Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, na categoria de Profes-
sor Auxiliar Convidado, em regime de tempo integral pelo período de 
um ano, com vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195, da 
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários, produzindo 
efeitos a 01 de setembro de 2016. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas)

20 de setembro de 2016. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida 
Santos.

209912216 

 Aviso (extrato) n.º 12492/2016
Por despacho de 07 de julho de 2016, do Presidente do Instituto Su-

perior de Ciências Sociais e Políticas, por delegação de competências:
Doutor Manuel Nunes André, autorizada a celebração de Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, para exercer 
funções docentes no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
da Universidade de Lisboa, na categoria de Professor Auxiliar Convi-
dado, em regime de tempo parcial (20 %), pelo período de um ano, com 
vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195, da tabela remune-
ratória aplicável aos docentes universitários, produzindo efeitos a 01 de 
setembro de 2016. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de setembro de 2016. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida 
Santos.

209911577 

 Aviso (extrato) n.º 12493/2016
Por despacho de 12 de julho de 2016, do Presidente do Instituto Su-

perior de Ciências Sociais e Políticas, por delegação de competências:
Doutor Damasceno Dias, autorizada a celebração de Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, para exercer 
funções docentes no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
da Universidade de Lisboa, na categoria de Professor Auxiliar Convi-
dado, em regime de tempo parcial (30 %), pelo período de um ano, com 
vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195, da tabela remune-
ratória aplicável aos docentes universitários, produzindo efeitos a 01 de 
setembro de 2016. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de setembro de 2016. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida 
Santos.

209911674 

 Aviso (extrato) n.º 12494/2016
Por despacho de 07 de julho de 2016, do Presidente do Instituto Supe-

rior de Ciências Sociais e Políticas, por delegação de competências:
Doutor António João Marques Maia, autorizada a celebração de Con-

trato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, para 
exercer funções docentes no Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas da Universidade de Lisboa, na categoria de Professor Auxiliar 
Convidado, em regime de tempo parcial (20 %), pelo período de um ano, 
com vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195, da tabela remu-
neratória aplicável aos docentes universitários, produzindo efeitos a 01 de 
setembro de 2016. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de setembro de 2016. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida 
Santos.

209911609 

 Declaração de retificação n.º 1006/2016
Em virtude de ter sido publicado com inexatidão, o Despacho (extrato) 

n.º 11523/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 186, de 27 de setem-
bro de 2016, a p. 29190, retifica -se que onde se lê «é celebrado contrato 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, na categoria de Professor Associado c/agregação em regime 
de período experimental, em tempo integral,» deve ler -se «é celebrado 
contrato na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, na categoria de Professor Associado c/agregação 
em regime de período experimental, a seu pedido, em tempo integral,».

27 de setembro de 2016. — O Presidente, Prof. Cat. Manuel Meirinho.
209911122 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 12495/2016
Considerando que o concurso documental para o preenchimento de 

uma vaga de Professor Auxiliar, na Área Disciplinar de Contabilidade e 
Auditoria, da Faculdade de Ciências Sociais (ex -Centro de Competência 
de Ciências Sociais), aberto pelo Edital n.º 113/2015, publicado no 
Diário da República, 2.ª série n.º 29, de 11 de fevereiro, terminou sem 
ocupação do posto de trabalho, por motivo de nenhum dos opositores 
ao concurso ter mérito absoluto na área para a qual o mesmo foi aberto, 
o Reitor da Universidade da Madeira, por Despacho n.º 124/R/2016, 
de 27 de setembro de 2016, determinou a cessação desse concurso 
documental.

27 de setembro de 2016. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
209912946 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Despacho n.º 12322/2016

Homologação de alteração aos Estatutos da FLUP
Os Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) 

foram homologados por despacho reitoral n.º 2559/2009, de 5 de no-
vembro, e publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 20 
de novembro, sendo, na sequência das alterações efetuadas aos Estatutos 
da Universidade do Porto, revistos e homologados pelo despacho rei-
toral n.º 345/2016, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, 
de 8 de janeiro.

Considerando que o Conselho de Representantes da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, na sua reunião de 20 de abril de 2016, 
expressamente convocada para o efeito, nos termos da alínea d) do n.º 1 
do artigo 12.º dos atuais Estatutos da Faculdade de Letras da Universi-
dade do Porto, aprovou alterações aos Estatutos;

Considerando o parecer jurídico no sentido favorável à homologação, 
após verificação da sua legalidade e da sua conformidade;

Ao abrigo do artigo 38.º n.º 1 alínea i) dos Estatutos da Universidade 
do Porto:

Homologo as alterações aos Estatutos da Faculdade de Letras da Uni-
versidade do Porto, em anexo e que faz parte integrante deste Despacho.

Artigo 1.º
O artigo 28.º dos Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto é alterado, passando a ter a seguinte redação:

«Artigo 28.º
[...]

1 — [...]:
a) Oito representantes dos docentes dos cursos de qualquer ciclo 

de estudos eleitos pelos seus pares;
b) Oito representantes dos estudantes de qualquer ciclo de estudos 

eleitos pelos seus pares.

2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].»

Artigo 2.º
Republicação

São republicados, em anexo ao presente Despacho, do qual fazem 
parte integrante, os Estatutos da FLUP, com a redação atual.

12 de maio de 2016. — O Reitor, Prof. Doutor Sebastião Feyo de 
Azevedo.

Estatutos da Faculdade de Letras
da Universidade do Porto

Preâmbulo
A Faculdade de Letras da Universidade do Porto, criada pelo ar-

tigo 11.º da Lei n.º 861, de 27 de agosto de 1919, formou 167 licenciados 
nos cursos de Filologia Clássica, Filologia Românica, Filologia Germâ-
nica, Ciências Históricas e Geográficas e Filosofia até à sua extinção 
formal pelo Decreto n.º 15.365, de 12 de abril de 1928. O último exame 
de licenciatura foi realizado a 29 de julho de 1931 e, pelo Decreto -Lei 


