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de 12 de dezembro, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, 
de 22 de dezembro de 2008, reconduzo:

Doutor Adérito Fernandes Marcos, professor associado com agregação 
do mapa de pessoal desta Universidade, como diretor do departamento 
de ciências e tecnologia (DCeT);

Doutor Carlos Fonseca Clamote Carreto, professor auxiliar do mapa 
de pessoal desta Universidade, diretor do departamento de humanidades 
(DH);

Doutora Glória Maria Lourenço Bastos, professora auxiliar do mapa 
de pessoal desta Universidade, diretor do departamento de educação e 
ensino a distância (DEED);

Doutor José António Ferreira Porfírio, professor auxiliar do mapa de 
pessoal desta Universidade, diretor do departamento de ciências sociais 
e de gestão (DCSG).

A presente nomeação é efetuada por urgente conveniência de serviço, 
produzindo efeitos a partir desta data.

22 de dezembro de 2011. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva 
Dias.

205565213 

 Despacho (extrato) n.º 532/2012
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 37.º dos Estatutos da Uni-

versidade Aberta, homologados pelo Despacho Normativo n.º 65 -B/2008, 
de 12 de dezembro, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, 
de 22 de dezembro de 2008, reconduzo a:

Doutora Maria do Rosário da Cunha Duarte, professora auxiliar do 
mapa de pessoal desta Universidade, como diretora da delegação de 
Coimbra;

A presente nomeação é efetuada por urgente conveniência de serviço, 
produzindo efeitos desde 16 de dezembro de 2011.

29 de dezembro de 2011. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva 
Dias.

205570235 

 Despacho (extrato) n.º 533/2012
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 37.º dos Estatutos da Uni-

versidade Aberta, homologados pelo Despacho Normativo n.º 65 -B/2008, 
de 12 de dezembro, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, 
de 22 de dezembro de 2008, reconduzo a:

Doutora Maria Luísa Lebres Aires, professora auxiliar do mapa de 
pessoal desta Universidade, como diretora da delegação do Porto.

A presente nomeação é efetuada por urgente conveniência de serviço, 
produzindo efeitos desde 16 de dezembro de 2011.

5 de janeiro de 2012. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva 
Dias.

205570016 

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Reitoria

Declaração de retificação n.º 60/2012
Por se ter verificado um lapso na declaração de retificação n.º 19/2012, 

publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 5 de janeiro de 
2012, a p. 361, referente ao edital n.º 1264/2011, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 245, de 23 de dezembro de 2011, a p. 50143, 
retifica -se que onde se lê «concurso documental para provimento de um 
posto de trabalho de professor associado na área disciplinar de ciências 
económicas e empresariais — gestão» deve ler -se «concurso documental 
para provimento de um posto de trabalho de professor associado na área 
disciplinar de biologia — biologia marinha».

6 de janeiro de 2012. — A Vice -Reitora, Rosa Maria Baptista Goulart.
205565724 

 Declaração de retificação n.º 61/2012
Por se ter verificado um lapso na declaração de retificação n.º 18/2012, 

publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 5 de janeiro de 
2012, a p. 361, referente ao edital n.º 1263/2011, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 245, de 23 de dezembro de 2011, a p. 50142, 
retifica -se que onde se lê «concurso documental para provimento de um 

posto de trabalho de professor associado na área disciplinar de ciências 
económicas e empresariais — gestão» deve ler -se «concurso documental 
para provimento de um posto de trabalho de professor associado na área 
disciplinar de geologia — vulcanologia».

6 de janeiro de 2012. — A Vice -Reitora, Rosa Maria Baptista Goulart.
205565651 

 Declaração de retificação n.º 62/2012
Por se ter verificado um lapso na declaração de retificação n.º 16/2012, 

publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 5 de janeiro de 
2012, a p. 360, referente ao edital n.º 1262/2011, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 245, de 23 de dezembro de 2011, a p. 50141, 
retifica -se que onde se lê «concurso documental para provimento de um 
posto de trabalho de professor associado na área disciplinar de ciências 
económicas e empresariais — gestão» deve ler -se «concurso documental 
para provimento de um posto de trabalho de professor associado na área 
disciplinar de filosofia — filosofia».

6 de janeiro de 2012. — A Vice -Reitora, Rosa Maria Baptista Goulart.
205565554 

 Declaração de retificação n.º 63/2012
Por se ter verificado um lapso na declaração de retificação n.º 17/2012, 

publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 5 de janeiro de 
2012, a p. 360, referente ao edital n.º 1274/2011, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 246, de 26 de dezembro de 2011, a p. 50308, 
retifica -se que onde se lê «concurso documental para provimento de um 
posto de trabalho de professor associado na área disciplinar de ciências 
económicas e empresariais — gestão» deve ler -se «concurso documental 
para provimento de um posto de trabalho de professor associado na área 
disciplinar de ciências da linguagem — linguística portuguesa».

6 de janeiro de 2012. — A Vice -Reitora, Rosa Maria Baptista Goulart.
205565498 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Despacho (extrato) n.º 534/2012
Por Despacho de 02/07/2010 proferido pelo Exmo. Senhor Vice -Reitor 

da Universidade de Aveiro, no uso de delegação de competências [Des-
pacho n.º 4117/2010 (2.ª série), DR, n.º 46, 2.ª série, de 08 -03 -2010], 
foi a Doutora Rute Correia Lemos, de nomeação provisória, do mapa 
de pessoal da Universidade de Aveiro, contratada em regime de con-
trato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, como 
Professora Auxiliar, posicionado no Índice 195, Escalão 1 do Estatuto 
Remuneratório do Pessoal Docente Universitário, a partir de 28/03/2010, 
inclusive, nos termos do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, por força do regime transitório consagrado no artigo 7.º 
da Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto.

(Não carece de fiscalização prévia do T. C.)
29 de julho de 2011. — A Administradora, Dr.ª Maria de Fátima 

Moreira Duarte.
205566404 

 Despacho (extrato) n.º 535/2012
Por Despacho de 02/07/2010 proferido pelo Exmo. Senhor Vice -Reitor 

da Universidade de Aveiro, no uso de delegação de competências [Des-
pacho n.º 4117/2010 (2.ª série), DR, n.º 46, 2.ª série, de 08 -03 -2010], 
foi a Doutora Tatiana Tchemisova Cordeiro, de nomeação provisória, 
do mapa de pessoal da Universidade de Aveiro, contratada em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
como Professora Auxiliar, posicionada no Índice 210, Escalão 2 do 
Estatuto Remuneratório do Pessoal Docente Universitário, a partir de 
01/06/2010, inclusive, nos termos do artigo 25.º do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária, por força do regime transitório consagrado no 
artigo 7.º da Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto.

(Não carece de fiscalização prévia do T. C.)
29 de julho de 2011. — A Administradora, Dr.ª Maria de Fátima 

Moreira Duarte.
205566412 

 Despacho (extrato) n.º 536/2012
Por Despacho de 17/06/2010 proferido pelo Exmo. Senhor Vice -Reitor 

da Universidade de Aveiro, no uso de delegação de competências [Des-
pacho n.º 4117/2010 (2.ª série), DR, n.º 46, 2.ª série, de 08 -03 -2010], foi 




