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 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Despacho n.º 4378/2017
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 
7 de janeiro, conjugado com o artigo 15.º e artigo 16.º dos Estatutos 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, publicados em anexo ao Despacho n.º 3849/2009 no Di-
ário da República, 2.ª série, N.º 21 de 30 de janeiro de 2009, delego 
na Diretora da Biblioteca Mário Sottomayor Cardia e dos Centros de 
Documentação, Prof.ª Doutora Amélia Andrade, competência para 
autorizar, com efeitos a partir da presente data e até ao fim do presente 
ano, a aquisição de bibliografia destinada à Biblioteca, até ao montante 
de 12.500 Euros.

6 de fevereiro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco Ca-
ramelo.

310240387 

 Despacho (extrato) n.º 4379/2017
Autorizada, por despacho de 16 de março de 2017, do Senhor 

Reitor da Universidade Nova de Lisboa, a manutenção do con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do 
Doutor Paulo Jorge Chalante Azevedo Fernandes, na categoria de 
Professor Auxiliar desta Faculdade, com efeitos a partir de 18 de 
junho de 2017.

«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, 
Associados e Auxiliares do Conselho Científico, reunidos no dia 20 
de janeiro de 2017, tendo em conta o parecer elaborado e subscrito 
pelos especialistas, Doutores Maria de Fátima Sá e Melo Ferreira (Pro-
fessora Associada do ISCTE -IUL) e Luís Nuno Espinha da Silveira 
(Professor Associado com Agregação da FCSH/UNL), aprovaram, 
por unanimidade, a proposta de manutenção do contrato, por tempo 
indeterminado, como Professor Auxiliar, do Doutor Paulo Jorge Cha-
lante Azevedo Fernandes.

23 de janeiro de 2017 — O Presidente do Conselho Científico, 
Prof. Doutor Francisco Caramelo.»

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
22 de março de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco Caramelo.

310370505 

 Despacho (extrato) n.º 4380/2017
Autorizada, por despacho de 16 de março de 2017, do Senhor 

Reitor da Universidade Nova de Lisboa, a manutenção do con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
do Doutor Catherine Bernardette Yvonne Moury, na categoria de 
Professor Auxiliar desta Faculdade, com efeitos a partir de 04 de 
junho de 2017.

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 
e Auxiliares do Conselho Científico, reunidos no dia 16 de dezembro 
de 2016, tendo em conta o parecer elaborado e subscrito pelos espe-
cialistas, Doutores Maria de Lurdes Rodrigues, (Professora Associada, 
com agregação, do ISCTE -IUL), Pedro Tavares de Almeida, (Professor 
Catedrático da FCSH/UNL), e Nuno Severiano Teixeira (Professor 
Catedrático da FCSH/UNL), aprovaram, por unanimidade, a proposta 
de manutenção do contrato, por tempo indeterminado, como Professor 
Auxiliar, do Doutor Catherine Bernardette Yvonne Moury.

20 de dezembro de 2016. — O Presidente do Conselho Científico, 
Prof. Doutor Francisco Caramelo.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de março de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco Ca-

ramelo.
310370335 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Engenharia

Aviso (extrato) n.º 5669/2017

Procedimento Concursal de Recrutamento
e contratação de Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, torna-se público que a Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, vai proceder à abertura, pelo prazo de vinte dias 
úteis a contar da presente publicação, do procedimento concursal de 
recrutamento e seleção de doutorado para o exercício de atividades no 
âmbito do projeto projeto AlProcMat@N2020 — Advanced Industrial 
Processes and Materials for a Sustainable Northern Region of Portugal 
2020 (ref.ª NORTE-01-0145-FEDER-000006), cofinanciado pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa 
Operacional Regional do Norte (NORTE 2020). A indicação dos re-
quisitos formais de provimento, de perfil pretendido, da composição 
do júri e dos critérios de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego 
Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará disponível 
no sítio eletrónico em http://www.eracareers.pt/ e em https://sigarra.
up.pt/feup/pt/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12

6 de março de 2017. — O Diretor da FEUP, Prof. Doutor João Ber-
nardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.

310404509 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Despacho n.º 4381/2017
Nos termos do disposto no artigo 45.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que Patrícia Moreira Alves Guering de Mattos 
concluiu com sucesso o período experimental do vínculo, na categoria de 
assistente técnico, cujo resultado foi devidamente homologado por despacho 
de 6 de abril de 2017, do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa.

27 de abril de 2017. — A Administradora dos SASNOVA, Maria 
Teresa Lemos.

310468184 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Declaração de Retificação n.º 321/2017
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho (extrato) 

n.º 3656/2017, publicado no Diário da República n.º 83 2.ª série de 28 de 
abril, torna -se público que onde se lê:

«Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, 
foi homologada a lista de classificação e ordenação final, do candidato 
aprovado, respeitante ao procedimento concursal, para a categoria 
de 1 Professor Coordenador na área Disciplinar de Matemática, para 
a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança, aberto por 
Aviso n.º 6177/2016 de 16 de maio, registado na Bolsa de Emprego 
Público sob a referência OE201605/0163, publicado no site da Internet 
da Fundação para a Ciência e Tecnologia e no Portal do IPB (para a 
comunidade — recrutamento — pessoal docente.

1.º Ana Isabel Pinheiro Nunes Pereira
2.º Carlos Jorge da Rocha Balsa»

deve ler -se:

«Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, 
foi homologada a lista de classificação e ordenação final, respeitante 
ao procedimento concursal, para recrutamento de 1 Professor Coor-
denador na área Disciplinar de Matemática, para a Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Bragança, aberto por Aviso n.º 6177/2016 
de 16 de maio, registado na Bolsa de Emprego Público sob a referên-
cia OE201605/0163, publicado no site da Internet da Fundação para 
a Ciência e Tecnologia e no Portal do IPB (para a comunidade — re-
crutamento — pessoal docente.

1.º Ana Isabel Pinheiro Nunes Pereira
2.º Carlos Jorge da Rocha Balsa»

2 de maio de 2017. — A Administradora do Instituto Politécnico de 
Bragança, Elisabete Vicente Madeira.

310465981 


