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para a Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do 
Algarve, no período de 1 de setembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015, 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela 
remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico.

1 de setembro de 2014. — A Diretora de Serviços de Recursos Hu-
manos, Sílvia Cabrita.

208393961 

 Regulamento (extrato) n.º 62/2015

Primeira alteração, por despacho reitoral, ao Regulamento 
n.º 521/2010, de 09 de junho, Recrutamento e Vinculação do 
Pessoal Docente Especialmente Contratado da Universidade do 
Algarve.
O Reitor da Universidade do Algarve, no exercício do poder regula-

mentar atribuído pela lei e pelos estatutos, determina a seguinte alteração 
ao regulamento acima indicado:

Introdução do n.º 3 do artigo 12.º:

Artigo 12.º
Regime de prestação de serviço

1 — [...]

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Despacho n.º 1390/2015
Nos termos do disposto no Regulamento Académico da Universi-

dade de Coimbra, bem como na alínea a) do n.º 2 do artigo 34.º do 
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, republicado no Decreto-Lei 
n.º 115/2013, de 07 de agosto, e dos artigos 35.º a 41.º do Código do 
Procedimento Administrativo, delego nos docentes indicados, sem pos-
sibilidade de subdelegação, a presidência dos júris das seguintes provas 
de doutoramento: 

2 — [...]
3 — A renovação dos contratos previstos nos números anteriores 

depende de avaliação positiva do desempenho dos respetivos titu-
lares pelos órgãos competentes, sendo aplicável o disposto no n.º 3 
do artigo 6.º do Regulamento Geral de Avaliação de Desempenho 
do Pessoal Docente da Universidade do Algarve, com as necessárias 
adaptações.
30 de janeiro de 2015. — O Reitor, Professor Doutor António 

Branco.
208411407 

 Prova(s) de doutoramento 

Doutorando Designação do Curso

Docente que preside ao júri da prova, por delegação

Nome Categoria Unidade Orgânica

António Manuel Guerra Santos Pires Programa de Doutoramento 
em Ciências da Saúde, ramo 
de Medicina.

António Carlos Eva Miguéis Professor catedrático Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra.

Filipa Sofia Libório Carvalho  . . . . . . Doutoramento em Biociên-
cias, ramo de especializa-
ção em Toxicologia.

João Carlos de Sousa Marques Professor catedrático Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Univer-
sidade de Coimbra.

Maria Manuela Tavares da Silva Lopes Doutoramento em Arquite-
tura Paisagista e Ecologia 
Urbana.

Carlos Frederico de Gusmão 
Campos Geraldes.

Professor catedrático Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Univer-
sidade de Coimbra.

Paula Cristina Silva Dias Sanches Pinto 
Alves.

Doutoramento em Ciências 
da Saúde (pré-Bolonha), 
ramo de Medicina, na es-
pecialidade de Ciências 
Fisiológicas (Biofísica).

Catarina Isabel Neno Re-
sende de Oliveira.

Professora catedrática Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra.

Paulo Messias Oliveira Guerreiro  . . . Doutoramento em Letras 
(pré-Bolonha), área de 
Geografia, especialidade 
de Geografia.

Luciano Fernandes Lourenço Professor associado 
com agregação.

Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Coimbra.

Rodrigo Ferreira Nery da Silva  . . . . . Doutoramento em Sociolo-
gia — Relações de Traba-
lho, Desigualdades Sociais 
e Sindicalismo.

José Manuel Marques da 
Silva Pureza.

Professor catedrático Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra.

 Nas faltas, ausências ou impedimentos do presidente do júri aplica-se o disposto no referido regulamento.
21 de janeiro de 2015. — O Reitor, João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva.

208393467 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 1391/2015
Ao abrigo do disposto nos artigos 45.º, 49.º e 51.º, todos da Lei Geral 

do Trabalho (LTFP) em Funções Públicas, e tendo presente o disposto 
no n.º 1 da cláusula 1.ª, e n.º 2 da cláusula 6.ª, do Acordo coletivo de 
trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, 
de 28 de setembro, tendo sido celebrado contrato com efeitos a 31 de 
dezembro de 2013, na sequência do procedimento concursal comum 
para preenchimento de um lugar de Técnico Superior, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo Aviso n.º Aviso n.º 12483 -B/2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 194, de 08 de outubro, e após homologação da 
Ata do Júri constituído para o efeito, torna -se pública a conclusão, com 
sucesso, do período experimental, na categoria e carreira de técnico 

superior, da licenciada Carla Sofia Cerqueira da Rocha, de acordo com 
o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto nos n.os 3, 4 
e 5 do artigo 46.º da LTFP, que se encontra arquivado no seu processo 
individual.

09 de janeiro de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor António Cruz 
Serra.

208392162 

 Despacho n.º 1392/2015

Alteração de Ciclo de Estudos

Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes do 

Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, nos termos das 
disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime 
Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), publi-
cado pelo Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março (entretanto alterado 


