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 Despacho (extracto) n.º 14919/2011
Por despacho de 31 de Agosto de 2011 da Presidente da ESEL, foi 

autorizada a contratação de Filipa Gomes Carreira, assistente convi-
dada, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo a tempo parcial (30 %), de 01 de Setembro de 2011 a 
31 de Agosto de 2012.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
13 de Outubro de 2011. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 

dos Santos.
205292438 

 Despacho (extracto) n.º 14920/2011
Por meu despacho de 25 de Julho de 2011, foi autorizada a renova-

ção da contratação de António José Lopes de Almeida, equiparado a 
assistente do 1.º triénio, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo 
parcial (30 %), de 01 de Setembro de 2011 a 31 de Agosto de 2012.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
13 de Outubro de 2011. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 

dos Santos.
205291222 

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Despacho n.º 14921/2011
1 — Nos termos do disposto da alínea p) do ponto 1 do artigo 30.º e 

do ponto 2 do artigo 63.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Univer-
sitário de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 11/2011, de 
30 de Junho, nomeio para Directora do Centro de Estudos de História 
Contemporânea (CEHC -IUL) a Doutora Magda de Avelar Pinheiro.

2 — O presente despacho tem efeitos a 10 de Outubro de 2011.
25 de Outubro de 2011. — O Reitor, Luís Antero Reto.

205290194 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extracto) n.º 14922/2011
Por despacho de 06 de Setembro de 2011 da Reitora Interina da Uni-

versidade Aberta, foi autorizada a contratação da Doutora Ana Isabel 
Alves Vieira Novo Guimarães, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo resolutivo certo, a tempo parcial (25 %), 
como Professora Auxiliar, auferindo a remuneração ilíquida mensal 
correspondente ao escalão 1, índice 195, para o exercício de funções 
docentes no Departamento de Educação e Ensino a Distancia (DEED) 
e Departamento de Humanidades (DH), para o ano lectivo 2011/2012, 
com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2011.

7 de Setembro de 2011. — A Chefe de Equipa da Área Operativa 
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de 
Almeida Costa.

205293645 

 Despacho (extracto) n.º 14923/2011
Por despacho de 06 de Setembro de 2011 da Reitora Interina da Uni-

versidade Aberta, foi autorizada a contratação da Mestre Maria da Con-
ceição Nunes Espinheira Moinhos, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas, a termo resolutivo certo, a tempo parcial (25 %), 
como Assistente Convidada, auferindo a remuneração ilíquida mensal 
correspondente ao escalão 1, índice 140, para o exercício de funções 
docentes no Departamento de Humanidades (DH), para o 1.º semestre do 
ano lectivo 2011/2012, com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2011.

7 de Setembro de 2011. — A Chefe de Equipa da Área Operativa 
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de 
Almeida Costa.

205293556 

 Despacho (extracto) n.º 14924/2011
Por despacho de 06 de Setembro de 2011 da Reitora Interina da Uni-

versidade Aberta, foi autorizada a contratação da licenciada Ana Cristina 
Baptista Moreira, em regime de contrato de trabalho em funções públi-
cas, a termo resolutivo certo, a tempo parcial (20 %), como Assistente 
Convidada, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente 
ao escalão 1, índice 140, para o exercício de funções docentes no De-
partamento de Humanidades (DH), para o 1.º semestre do ano lectivo 
2011/2012, com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2011.

7 de Setembro de 2011. — A Chefe de Equipa da Área Operativa 
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de 
Almeida Costa.

205292081 

 Despacho (extracto) n.º 14925/2011
Considerando que o Edital n.º 705/2011, relativo à abertura de Con-

curso documental internacional para preenchimento de 3 vagas, na área 
de Educação/Ciências da Educação, grupo disciplinar Metodologias de 
Ensino -Aprendizagem, designadamente em Ensino a Distância, para Pro-
fessor Auxiliar do Departamento de Educação e Ensino a Distância, na 
modalidade de contrato por tempo indeterminado, com um período expe-
rimental de 5 anos, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 136, 
de 18 de Julho de 2011, contém incorrecções, determino a sua anulação.

Determino ainda a abertura de Concurso documental internacional 
para preenchimento de 3 vagas destinado à área e grupo disciplinar do 
edital ora anulado.

Serão consideradas as candidaturas recebidas na sequência do con-
curso ora anulado.

26 de Outubro de 2011. — A Chefe de Equipa da Área Operativa 
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de 
Almeida Costa.

205292827 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Edital n.º 1097/2011
Doutor João António de Sampaio Rodrigues Queiroz, professor ca-

tedrático e reitor da Universidade da Beira Interior, faz saber que, pelo 
prazo de trinta dias úteis a contar do dia imediato àquele em que o pre-
sente edital for publicado no Diário da República, está aberto concurso 
documental internacional, para recrutamento na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 1 posto 
de trabalho e provimento da respectiva vaga na categoria de professor 
auxiliar na área disciplinar de Economia do mapa de pessoal docente 
da Universidade da Beira Interior, com a remuneração estabelecida nos 
termos da legislação aplicável.

A avaliação do período experimental, quando aplicável, é feita nos 
termos do Regulamento de Concursos e Contratação da Carreira Aca-
démica e Regulamento da Avaliação de Desempenho da Universidade 
da Beira Interior.

O concurso é aberto nos termos do artigo 37.º a 51.º e 62 -A do Es-
tatuto da Carreira Docente Universitária aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 448/79, de 13 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de Agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de 
Maio adiante designado por ECDU, e demais legislação aplicável, 
designadamente do Regulamento de Concursos e Contratação da Car-
reira Académica da Universidade da Beira Interior, adiante designado 
por Regulamento, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, 
de 14 de Junho de 2011, Despachos n.º 44 -A/R/2011 de 28 de Junho 
e n.º 69/R/2011 de 25 de Outubro, esgota -se com o preenchimento do 
posto de trabalho colocado a concurso e no mesmo observar -se -ão as 
seguintes disposições:

1 — Local de exercício de funções: o docente a admitir desempenhará 
as suas funções na Universidade da Beira Interior

2 — Requisitos de admissão:
2.1 — Em conformidade com o disposto nos artigos 37.º, 38.º e 41.º -A 

do ECDU, é requisito para a candidatura ser o interessado titular do 
grau de Doutor, em ramo considerado como adequado à área para que 
foi aberto o concurso.

2.2 — Caso o grau de doutor tenha sido conferido por instituição 
de ensino superior estrangeira, o mesmo tem de estar reconhecido em 
Portugal, nos termos previstos na legislação para o efeito aplicável, até 
à data do termo do prazo para a candidatura.

3 — Apresentação de candidaturas (prazo, local e forma):
3.1 — As candidaturas deverão ser apresentadas, até ao 30.º dia útil 

contado a partir da data de publicação do presente edital na 2.ª série 
do Diário da República, nos Serviços Académicos da Universidade 
da Beira Interior (Sector de Concursos e Actos Académicos), na Rua 

a assistente do 1.º triénio, em regime de comissão de serviço a tempo 
integral, de 01 de Novembro de 2011 a 31 de Outubro de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
13 de Outubro de 2011. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 

dos Santos.
205293515 




