20355

Diário da República, 2.ª série — N.º 151 — 7 de agosto de 2014
3 — O valor da bolsa pode ser parcialmente retido para pagamento
de propinas, conforme plano de pagamentos estipulado com o Bolseiro,
ou de rendas, no caso de bolseiro que viva em residências do SASUL
ou em alojamentos disponibilizados através do Gabinete de Responsabilidade Social.
Artigo 18.º
Casos omissos
Aos casos omissos aplica-se o Regulamento das Bolsas de Mérito e
de Consciência Social da Universidade de Lisboa.
208002673

Faculdade de Medicina

Vogais:
João Luís Mendes Pedroso de Lima, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;
Fernando Francisco Machado Veloso Gomes, professor catedrático
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto;
José Manuel Pereira Vieira, professor catedrático da Escola de
Engenharia da Universidade do Minho;
Francisco Carlos da Graça Nunes Correia, professor catedrático do
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa;
José Manuel de Saldanha Gonçalves Matos, professor catedrático
do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.»
30 de julho de 2014. — O Vice-Presidente para os Assuntos de Pessoal, Miguel Ayala Botto.
208004625

Despacho (extrato) n.º 10180/2014

Declaração de retificação n.º 809/2014

Maria do Amparo de Oliveira Moz Carrapa Carvalho barros — nomeada, por dois anos, coordenadora na área de análises Clínicas e de Saúde
Pública, nos termos do artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de
dezembro, com efeitos a 1 de agosto de 2014. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas)

O edital n.º 642/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 138, de 21 de julho de 2014, relativo ao concurso documental internacional destinado ao preenchimento de um posto de trabalho da categoria
de professor catedrático, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para a área disciplinar de Mecânica
Estrutural e Estruturas do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico, foi publicado com
incorreção no ponto X («Idioma») e no ponto XI («Constituição do Júri»).
Assim, onde se lê:

29 de julho de 2014. — O Diretor da Faculdade de Medicina de
Lisboa, Prof. Doutor J. Fernandes e Fernandes.
208003678

Instituto Superior Técnico
Declaração de retificação n.º 808/2014
O edital n.º 638/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 138, de 21 de julho de 2014, relativo ao concurso documental internacional destinado ao preenchimento de um posto de trabalho da categoria
de professor associado, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para a área disciplinar de Ambiente
e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura
e Georrecursos do Instituto Superior Técnico, foi publicado com incorreção no ponto X (Idioma) e no ponto XI (constituição do júri).
Assim, onde se lê:
«X — Idioma
Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados
em língua Portuguesa ou Inglesa. Adicionalmente, o curriculum vitae
do candidato em formato eletrónico e o projeto científico-pedagógico
que o candidato se proponha desenvolver devem também ser apresentados em língua Inglesa.»
deve ler-se:
«X — Idioma
Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados
em língua portuguesa ou inglesa.»
e onde se lê:
«XI — Constituição do Júri
O júri é constituído pelos seguintes professores catedráticos e
Investigadores Coordenadores que, no entendimento do Conselho
Científico do Instituto Superior Técnico, pertencem à área disciplinar
para a qual foi aberto o presente concurso:
Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa
Vogais:
Fernando Veloso Gomes, Professor Catedrático, Universidade do
Porto;
João Pedroso Lima, Professor Catedrático, Universidade de Coimbra;
José Pereira Vieira, Professor Catedrático, Universidade do Minho;
Francisco Nunes Correia, Professor Catedrático, Instituto Superior
Técnico, Universidade de Lisboa;
José Saldanha Matos, Professor Catedrático, Instituto Superior
Técnico, Universidade de Lisboa.»
deve ler-se:
«XI — Constituição do júri
O júri é constituído pelos seguintes professores que, no entendimento do conselho científico do Instituto Superior Técnico, pertencem
à área disciplinar para a qual foi aberto o presente concurso:
Presidente: reitor da Universidade de Lisboa.

«X — Idioma
Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados em língua Portuguesa ou Inglesa. Adicionalmente, o curriculum
vitae do candidato em formato eletrónico e os projetos científico
-pedagógico que o candidato se proponha desenvolver devem também
ser apresentados em língua Inglesa.»
deve ler -se:
«X — Idioma
Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados
em língua Portuguesa ou Inglesa.»
e onde se lê:
«XI — Constituição do Júri
O júri é constituído pelos seguintes professores que, no entendimento do conselho científico do Instituto Superior Técnico, pertencem
à área disciplinar para as quais foi aberto o presente concurso:
Presidente: reitor da Universidade de Lisboa.
Membros:
Luís Simões da Silva, professor catedrático, Universidade de
Coimbra.
Paulo Lourenço, professor catedrático, Universidade do Minho.
Paulo Vila Real, professor catedrático, Universidade de Aveiro.
Raimundo Delgado, professor catedrático, Universidade do Porto.
Carlos Sousa Oliveira, professor catedrático, Instituto Superior
Técnico, Universidade de Lisboa.
João Teixeira de Freitas, professor catedrático, Instituto Superior
Técnico, Universidade de Lisboa.
Eduardo Júlio, professor catedrático, Instituto Superior Técnico,
Universidade de Lisboa.»
deve ler -se:
«XI — Constituição do júri
O júri é constituído pelos seguintes professores que, no entendimento do conselho científico do Instituto Superior Técnico, pertencem
à área disciplinar para a qual foi aberto o presente concurso:
Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa.
Vogais:
Luís Alberto Proença Simões da Silva, professor catedrático da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Raimundo Moreno Delgado, professor catedrático da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto.
Paulo Jorge de Melo Matias Faria de Vila Real, professor catedrático
da Universidade de Aveiro.
Paulo José Brandão Barbosa Lourenço, professor catedrático da
Escola de Engenharia da Universidade do Minho.
João António Teixeira de Freitas, professor catedrático do Instituto
Superior Técnico da Universidade de Lisboa.
Carlos Alberto Ferreira de Sousa Oliveira, professor catedrático do
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

