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a lista com os resultados das provas de conhecimentos, primeiro método 
de seleção do procedimento concursal comum para preenchimento de 
um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, publi-
citado pelo Aviso n.º 13619/2012, na 2.ª série do Diário da República, 
N.º 198, de 12 de outubro de 2012, se encontra disponível para consulta 
em placard afixado nas instalações do Centro de Recursos Comuns e 
Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa, sito na Avenida Profes-
sor Gama Pinto, n.º 2, 1649 -003 Lisboa, podendo ainda ser consultada 
em http://www.sp.ul.pt/.

2 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145 -A/2011, 
de 6 de abril, notificam -se os candidatos excluídos para, querendo, se 
pronunciarem em sede de audiência de interessados no prazo de 10 dias 
úteis a contar da data de publicação do presente aviso.

Para o efeito deverá utilizar, obrigatoriamente, o formulário aprovado 
pelo Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril de 2009, disponível em 
http://www.sp.ul.pt/, na área reservada aos procedimentos concursais.

11 de janeiro de 2013. — A Presidente do Júri, Margarida Isabel 
dos Santos Liberato.

206673172 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 1074/2013

Despacho VRT-GTD-01/2013
Ao abrigo do disposto no Despacho Reitoral RT-78/2009, de 27 de 

outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 19 de 
novembro de 2009, e ainda do artigo 36.º do Código do Procedimento 
Administrativo, subdelego as competências para: 

a) Presidir aos júris de provas para a obtenção do título de agre-
gado;

b) Presidir aos júris de provas de doutoramento;

Na Presidente da Escola de Psicologia, Professora Doutora Isabel 
Maria Costa Soares e, nas suas faltas e impedimentos, no Vice-Pre-
sidente da mesma Escola, Professor Doutor Mário Miguel Machado 
Osório Gonçalves.

A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes de avocação, 
considerando-se ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes 
agora subdelegados, tenham sido praticados pelo Presidente e Vice-Pre-
sidentes acima identificados, desde a data do presente despacho.

9 de janeiro de 2013. — A Vice-Reitora, Graciete Tavares Dias.
206668264 

 Despacho n.º 1075/2013
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 37.º dos Estatu-

tos da Universidade do Minho, aprovados por Despacho Normativo 
n.º 61/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de 
5 de dezembro de 2008; do artigo 8.º do Regulamento dos Concursos 
para Recrutamento de Professores da Carreira Docente Universitária da 
Universidade do Minho, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 232, de 30 de novembro de 2010, e no artigo 38, n.º 2 da Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, que republicou a Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, e considerando as razões de interesse público em 
presença, determino a cessação do procedimento concursal aberto pelo 
edital n.º 480/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 94, 
de 15 de maio de 2012.

Mais determino que o presente despacho seja publicitado nos termos 
legais.

10 de janeiro de 2013. — O Reitor, António M. Cunha.
206673894 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Despacho (extrato) n.º 1076/2013
Autorizada, por despacho de 21 de dezembro de 2012, do Senhor 

Reitor da Universidade Nova de Lisboa, a manutenção do contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do Doutor Carlos 
Alberto Louzeiro de Moura, na categoria de Professor Auxiliar desta 
Faculdade, com efeitos a partir de 01 de maio de 2013.

“Proposta de manutenção de contrato 
por tempo indeterminado

Nos termos do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Do-
cente Universitária (ECDU) e de acordo com os critérios fixados 
pelo Conselho Científico da FCSH, os Professores Catedráticos e 
Associados do Conselho Científico, reunidos em 23 de novembro 
de 2012, tendo em conta os pareceres elaborados pelos Professores 
Doutores Vítor Serrão (Prof. Catedrático da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra) e Margarida Acciaiuoli (Prof.ª Catedrática 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa), aprovaram, por unanimidade, a proposta de manutenção 
do contrato, por tempo indeterminado, como Professor Auxiliar, do 
Doutor Carlos Alberto Louzeiro de Moura.

23 de novembro de 2012 — O Vice -Presidente do Conselho Cien-
tífico, Prof. Doutor Luís Batista”.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
11 de janeiro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor João Sàágua.

206672184 

 Despacho (extrato) n.º 1077/2013
Autorizada, por despacho de 21 de dezembro de 2012, do Senhor 

Reitor da Universidade Nova de Lisboa, a manutenção do contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do Doutor An-
tónio Manuel de Almeida Camões Gouveia, na categoria de Professor 
Auxiliar desta Faculdade, com efeitos a partir de 20 de abril de 2013.

“Proposta de manutenção de contrato por tempo indeterminado
Nos termos do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente 

Universitária (ECDU) e de acordo com os critérios fixados pelo Con-
selho Científico da FCSH, os Professores Catedráticos e Associados do 
Conselho Científico, reunidos em 23 de novembro de 2012, tendo em 
conta os pareceres elaborados pelos Professores Doutores José Pedro de 
Matos Paiva (Prof. Associado com Agregação da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra) e João Paulo Oliveira e Costa (Prof. Catedrá-
tico da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa), aprovaram, por unanimidade, a proposta de manutenção do 
contrato, por tempo indeterminado, como Professor Auxiliar, do Doutor 
António Manuel de Almeida Camões Gouveia.

23 de novembro de 2012. — O Vice-Presidente do Conselho Cientí-
fico, Prof. Doutor Luís Batista”.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
11 de janeiro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor João Sàágua.

206672476 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aviso (extrato) n.º 844/2013
Por despacho de 08/11/2012 do Sr. Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa:
Doutora Maria Paula Amaro de Castilho Duarte — autorizada a 

manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado na categoria de Professora Auxiliar, com efeitos a partir 
de 01.07.2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de novembro de 2012. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.

206671739 

 Aviso (extrato) n.º 845/2013
Por despacho de 03/12/2012 do Sr. Diretor da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia:
Doutor Mário Jorge Rodrigues Pereira da Franca, Professor Auxiliar 

desta Faculdade — concedida licença sem remuneração de longa dura-
ção, com início em 1 de março de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
5 de dezembro de 2012. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gas-

par.
206671844 




