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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Letras

Despacho n.º 13855/2013
Por despacho de 27 de setembro de 2013 do Diretor da Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa, exarado no uso de competência 
delegada pelo Reitor da mesma Universidade:

Eduard del Castillo Velasco, contratado, com efeitos a partir de 1 de 
setembro de 2013, em Regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial (60 %), até 31 de 
agosto de 2014, com a categoria de Leitor e o vencimento correspon-
dente ao escalão 01, índice, 140, nos termos das disposições conjugadas 
dos artigos 20.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e 33.º n.º 1 
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 205/09, de 31 de agosto. (Isento de fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas).

16 de outubro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse 
Alberto.

207333476 

 Faculdade de Medicina

Aviso n.º 13221/2013
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candida-
tos aprovados no procedimento concursal comum para ocupação de 1 
posto de trabalho de Assistente Técnico, da Carreira Geral de Assistente 
Técnico, para exercer funções na estrutura do Núcleo de Tecnologias de 
Informação — Audiovisuais da FMUL, aberto pelo aviso n.º 4643/2013 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 67 de 05 de abril de 2013, 
homologada por despacho do Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa de 15 de outubro de 2013:

1.º Hugo Miguel de Rodrigues Silva — 13,788 valores
2.º Paulo Pimenta Henriques — 11,769 valores
3.º David José Brigues Amaral — 11,611 valores
4.º Sandra Cristina Ferreira Alves Mendes — 10,845 valores
5.º Ana Sofia Marques Martins — 9,692 valores
15 de outubro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor J. Fernandes e 

Fernandes.
207328187 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 13222/2013
Por despacho do Reitor da Universidade da Madeira, Professor Doutor 

José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo, datado de 16 de setembro de 
2013, foi autorizada a pedido do Licenciado António Manuel Ramalho 
Pires, a cessação da comissão de serviço em regime de substituição do 
cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão, escalão 1 
índice 70, para o Gabinete de Desenvolvimento de Aplicações Informá-
ticas, com efeitos a partir de 16 de setembro de 2013.

19 de setembro de 2013. — A Administradora, Susana Teles.
207330105 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Reitoria

Deliberação n.º 1988/2013
Por deliberação do Conselho Geral da Fundação Gomes Teixeira 

de 18 de julho de 2013, foi extinta a Fundação Gomes Teixeira, por se 
encontrar esgotada a finalidade para a qual a Fundação foi constituída, 
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 24/2012, de 
julho, tendo sido estabelecidos os procedimentos para a sua liquidação 
que deve ocorrer até 31 de dezembro de 2013.

17 de outubro de 2013. — A Comissão Liquidatária: Dr.ª Maria Nazaré 
de Sousa Teixeira e Silva — Dr. Henrique José Coelho de Lacerda.

207331823 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Despacho (extrato) n.º 13856/2013
Por despacho de 24 de setembro de 2013 do Reitor da Universidade 

de Trás -os -Montes e Alto Douro:
Doutora Cristina Maria Teixeira Saraiva — autorizada a celebração 

do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
como Professora Auxiliar desta Universidade, sendo remunerada pelo 
escalão 1 — índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes 
universitários, com efeitos a 18 de dezembro de 2013, no seguimento 
da contratação anteriormente efetuada ao abrigo do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária.

17 de outubro de 2013. — A Diretora dos Serviços de Recursos Hu-
manos, Eliana da Costa Barros.

207331734 

 Despacho n.º 13857/2013
Considerando a importante e excecional contenção de despesas que 

a UTAD tem de prosseguir, face ao decréscimo da dotação atribuída no 
Orçamento de Estado 2013 e dos anunciados cortes para 2014;

Considerando as medidas de austeridade previstas na lei do Orçamento 
de Estado para 2013 que, certamente, se manterão em 2014;

Considerando a diminuição do número de alunos e em algumas áreas 
o não preenchimento de qualquer vaga, o que se traduz numa diminuição 
significativa da capacidade auto financiamento da Universidade;

Considerando que está a ser preparado o Plano Estratégico da UTAD 
para o quadriénio 2013 -2017, com a participação de toda a Academia, 
a ser sujeito a aprovação pelo Conselho Geral até final do ano, o qual 
será objeto de monitorização e ajustamentos periódicos;

Considerando, finalmente, que nos concursos infra identificados ainda 
não se procedeu à ordenação final dos candidatos e que se deverá atender 
às linhas mestras de atuação definidas pelo citado Plano Estratégico, 
em elaboração.

Nos termos do preceituado no artigo 48.º, n.º 1, alínea e), dos Estatutos 
da UTAD, e artigos 138.º, 140.º e 142.º do Código do Procedimento 
Administrativo, determino a revogação dos despachos de abertura dos 
seguintes concursos documentais, e consequente anulação dos respetivos 
procedimentos:

1.º Um lugar para um Professor Auxiliar na área de Engenharia Ci-
vil/Estruturas, Betão e Modelação Computacional, Edital n.º 290/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 26.03.2013;

2.º Um lugar para Professor Auxiliar na área de Multimédia e Produção 
e Pós Produção Audiovisual, Edital n.º 490/2013, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 95, de 17.05.2013;

3.º Um lugar para Professor Auxiliar na área de Engenharia Mecânica 
das Estruturas e dos Materiais e Fluidos e Calor, Edital n.º 684/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 131, de 10.07.2013.

O presente Despacho produz efeitos a partir de 14 de outubro de 
2013.

24 de outubro de 2013. — O Reitor, António Augusto Fontainhas 
Fernandes.

207351539 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Despacho n.º 13858/2013
Por despacho exarado a 16/10/2013 do Sr. Vice -Presidente do Instituto 

Politécnico de Bragança, Prof. Doutor Orlando Isidoro Afonso Rodri-
gues, no uso de competência delegada por Despacho n.º 14662/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 22 de setembro, 
foi, na sequência de procedimento concursal, autorizada a contratação e 
celebrado contrato com Sónia Paula Miranda da Cruz, para a categoria 
e carreira de Assistente Técnica, na primeira posição remuneratória da 
categoria, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com início a 17/10/2013, em período experi-
mental, com a duração de 120 dias, para o mapa de pessoal do Instituto 
Politécnico de Bragança.

17 de outubro de 2013. — A Administradora do IPB, Elisabete Vi-
cente Madeira.

207329386 




