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Declaração de retificação n.º 1223/2016
Por ter saído com inexatidão a publicação inserta no aviso n.º 13429/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 31 de outubro de
2016, referente à licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Produção,
retifica-se o seguinte:
No plano de estudos do 2.º ano, 1.º semestre, nas horas de contacto
semanal da unidade curricular «Modelação», onde se lê «PL-6» deve
ler-se «PL-4».
30 de novembro de 2016. — O Vice-Reitor, Prof. Doutor João Gonçalo Gomes de Paiva Dias.
210069291
Despacho (extrato) n.º 15099/2016
Por despacho proferido nas datas abaixo indicadas pelo Ex.mo Senhor
Reitor da Universidade de Aveiro, foram autorizados os contratos de
trabalho em funções públicas aos seguintes docentes:
De 15 de fevereiro de 2016:
Doutor Ricardo Nuno De Oliveira Bastos Torcato, contratado na
modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por tempo indeterminado, em período experimental, como Professor Adjunto, na área
disciplinar de Ciências da Engenharia, na sequência de procedimento
concursal, com efeitos a partir de 1 de abril de 2016, inclusive, nos termos
do artigo 10.º-A do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino
Superior Politécnico, com o posicionamento remuneratório entre o 50.º
e 51.º níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória Única, aprovada
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, a que corresponde
a remuneração de 3.028,14€, extinguindo-se o anterior contrato como
Professor Adjunto Convidado, a partir da mesma data.
De 11 de abril de 2016:
Mestre Isabel Maria Monteiro da Costa, contratada na modalidade de
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por tempo indeterminado,
em período experimental, como Professora Adjunta, na área disciplinar de Ciências da Saúde, subárea de Terapia da Fala, na sequência de
procedimento concursal, com efeitos a partir de 18 de julho de 2016,
inclusive, nos termos do artigo 10.º-A do Estatuto da Carreira do Pessoal
Docente do Ensino Superior Politécnico, com o posicionamento remuneratório entre o 50.º e 51.º níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória
Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, a
que corresponde a remuneração de 3.028,14€.
Doutora Maria da Assunção Coelho de Matos, contratada na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por tempo
indeterminado, em período experimental, como Professora Adjunta,
na área disciplinar de Ciências da Saúde, subárea de Terapia da Fala,
na sequência de procedimento concursal, com efeitos a partir de 1 de
setembro de 2016, inclusive, nos termos do artigo 10.º-A do Estatuto
da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, com
o posicionamento remuneratório entre o 50.º e 51.º níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, a que corresponde a remuneração de 3.028,14€.

De 12 de julho de 2016:
Doutora Susana Regina Bacelar de Vasconcelos Marques, contratada
na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por tempo
indeterminado, em período experimental, como Professora Adjunta,
na área disciplinar de Gestão, subárea de Marketing, na sequência de
procedimento concursal, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2016,
inclusive, nos termos do artigo 10.º-A do Estatuto da Carreira do Pessoal
Docente do Ensino Superior Politécnico, com o posicionamento remuneratório entre o 50.º e 51.º níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória
Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, a
que corresponde a remuneração de 3.028,14.
De 8 de setembro de 2016:
Doutora Gabriela Maria Ferreira Ribeiro de Moura, contratada na
modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por tempo indeterminado, em período experimental, como Professora Auxiliar, na área
disciplinar de Ciências Biomédicas, subáreas disciplinares de Biomedicina
Molecular, Genética Humana e Médica, Neurociências ou Microbiologia
Médica, na sequência de procedimento concursal, com efeitos a partir de
17 de outubro de 2016, inclusive, nos termos do artigo 25.º do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, com o posicionamento remuneratório
entre o 53.º e 54.º níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória Única,
aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, a que corresponde a remuneração de 3.191,82, extinguindo-se o anterior contrato
como Professora Auxiliar Convidada, a partir da mesma data.
Doutora Margarida Sâncio da Cruz Fardilha, contratada na modalidade
de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por tempo indeterminado,
em período experimental, como Professora Auxiliar, na área disciplinar
de Ciências Biomédicas, subáreas disciplinares de Biomedicina Molecular, Genética Humana e Médica, Neurociências ou Microbiologia
Médica, na sequência de procedimento concursal, com efeitos a partir de
17 de outubro de 2016, inclusive, nos termos do artigo 25.º do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, com o posicionamento remuneratório entre o 53.º e 54.º níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória
Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, a
que corresponde a remuneração de 3.191,82, extinguindo-se o anterior
contrato como Professora Auxiliar Convidada, a partir da mesma data.
De 26 de setembro de 2016:
Doutor João Paulo Silva Barraca, contratado na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por tempo indeterminado, em
período experimental, como Professor Auxiliar, na área disciplinar de
Informática, na sequência de procedimento concursal, com efeitos a partir
de 15 de outubro de 2016, inclusive, nos termos do artigo 25.º do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, com o posicionamento remuneratório entre o 53.º e 54.º níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória
Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, a
que corresponde a remuneração de 3.191,82, extinguindo-se o anterior
contrato como Professor Auxiliar Convidado, a partir da mesma data.
(Não carece de fiscalização prévia do T. C.)
25/11/2016. — A Administradora, Dr.ª Cristina Maria Alves Moreira.
210070457

De 3 de junho de 2016:
Doutora Dora Maria Ramos Fonseca de Castro, contratada na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por tempo
indeterminado, em período experimental, como Professora Auxiliar,
na área disciplinar de Educação, subárea de Ciências da Educação,
área de especialização de Administração Educacional, na sequência
de procedimento concursal, com efeitos a partir de 1 de setembro de
2016, inclusive, nos termos do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, com o posicionamento remuneratório entre o 53.º
e 54.º níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória Única, aprovada
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, a que corresponde
a remuneração de 3.191,82.
De 23 de junho de 2016:
Doutor Marco Alexandre Barbosa de Vasconcelos, contratado
na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por
tempo indeterminado, em período experimental, como Professor
Auxiliar, na área disciplinar de Psicologia, na sequência de procedimento concursal, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2016,
inclusive, nos termos do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, com o posicionamento remuneratório entre o 53.º e
54.º níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória Única, aprovada
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, a que corresponde
a remuneração de 3.191,82.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 15589/2016
Pelo presente se procede a anulação da publicação do Aviso
n.º 10246/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 158 de
18 de agosto.
30/11/2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Elsa Marques.
210068043

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Reitoria
Declaração de retificação n.º 1224/2016
Por ter saído com inexatidão o Edital n.º 1025/2016 (2.ª série), publicado no Diário da República n.º 229, de 29 de novembro, retifica-se que
na alínea c) do ponto 6, onde se lê «O desempenho noutras atividades
relevantes, com fator de ponderação de 30 %, que compreende:» deve
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ler-se «O desempenho noutras atividades relevantes, com fator de ponderação de 20 %, que compreende:».
5/12/2016. — A Reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas.
210070254

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.º 15100/2016
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa, homologados pelo Despacho normativo n.º 1-A/2016, do Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 42, de 1 de março, delego, no Doutor Arlindo Manuel Limede
de Oliveira, Professor Catedrático e Presidente do Instituto Superior Técnico, a presidência dos júris dos concursos para recrutamento de:
Dois investigadores principais, na área científica de Física de Plasmas,
Lasers e Fusão Nuclear, do Instituto Superior Técnico da Universidade
de Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 11519/2016, no Diário da
República, 2.ª série, n.º 186, de 27 de setembro;
Um investigador auxiliar, na área científica de na área científica de
Física de Plasmas, Lasers e Fusão Nuclear, do Instituto Superior Técnico
da Universidade de Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 11520/2016,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 186, de 27 de setembro.
29 de novembro de 2016. — O Reitor, António Cruz Serra.
210068879

Faculdade de Medicina Veterinária
Contrato (extrato) n.º 642/2016
Por despacho de 17 de novembro de 2016, do Presidente da Faculdade de
Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, proferido por delegação
de competências, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, em período experimental, com a Doutora Maria
Manuela Castilho Monteiro de Oliveira, como Professora Auxiliar em
regime tempo integral, com dedicação exclusiva, escalão n.º 1, índice 195,
da tabela remuneratória aplicada à Carreira Docente Universitária.
A contratação, com início a 17 de novembro de 2016, resulta da
conclusão do concurso documental internacional destinado ao preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de Professor Auxiliar,
do mapa de pessoal docente da Faculdade de Medicina Veterinária da
Universidade de Lisboa, aberto por Edital n.º 597/2016, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 21 de julho. (Não carece de
verificação prévia do Tribunal de Contas)
5-12-2016. — O Presidente da Faculdade, Professor Doutor Luís
Manuel Morgado Tavares.
210070335
Contrato (extrato) n.º 643/2016
Por despacho de 17 de novembro de 2016, do Presidente da Faculdade
de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de competências, foi celebrado contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, em período experimental, com a Doutora Solange Judite Roque Coelho Alves Gil, como Professora Auxiliar em
regime tempo integral, com dedicação exclusiva, escalão n.º 1, índice 195,
da tabela remuneratória aplicada à Carreira Docente Universitária.
A contratação, com início a 17 de novembro de 2016, resulta da conclusão
do concurso documental internacional destinado ao preenchimento de um
posto de trabalho, da categoria de Professor Auxiliar, do mapa de pessoal docente da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, aberto
por Edital n.º 597/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 139,
de 21 de julho. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
5-12-2016. — O Presidente da Faculdade, Professor Doutor Luís
Manuel Morgado Tavares.
210070376
Contrato (extrato) n.º 644/2016
Por despacho de 17 de novembro de 2016, do Presidente da Faculdade
de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de competências, foi celebrado contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, em período experimental, com o

Doutor Luís Ressano Garcia Pardon Lamas, como Professor Auxiliar em
regime tempo integral, com dedicação exclusiva, escalão n.º 1, índice 195,
da tabela remuneratória aplicada à Carreira Docente Universitária.
A contratação, com início a 17 de novembro de 2016, resulta da conclusão
do concurso documental internacional destinado ao preenchimento de um
posto de trabalho, da categoria de Professor Auxiliar, do mapa de pessoal docente da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, aberto
por Edital n.º 597/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 139,
de 21 de julho. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
5-12-2016. — O Presidente da Faculdade, Professor Doutor Luís
Manuel Morgado Tavares.
210070287
Contrato (extrato) n.º 645/2016
Por despacho de 17 de novembro de 2016, do Presidente da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, proferido
por delegação de competências, foi celebrado contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental,
com o Doutor José Ricardo Dias Bexiga, como Professor Auxiliar em
regime tempo integral, escalão n.º 1, índice 195, da tabela remuneratória
aplicada à Carreira Docente Universitária.
A contratação, com início a 17 de novembro de 2016, resulta da
conclusão do concurso documental internacional destinado ao preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de Professor Auxiliar,
do mapa de pessoal docente da Faculdade de Medicina Veterinária da
Universidade de Lisboa, aberto por Edital n.º 597/2016, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 21 de julho. (Não carece de
verificação prévia do Tribunal de Contas.)
5-12-2016. — O Presidente da Faculdade, Professor Doutor Luís
Manuel Morgado Tavares.
210070262

UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Aviso n.º 15590/2016
A Universidade da Madeira aprovou nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação que
lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto a alteração
do ciclo de estudos de mestrado em Ciências da Educação — Supervisão
Pedagógica, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 16, de 23 de
janeiro, de 2014, através do Aviso n.º 981/2014.
A alteração da estrutura curricular e do plano de estudos, do referido ciclo
de estudos, que a seguir se publica, foi comunicada à Direção-Geral do Ensino
Superior em 15 de julho de 2016, e registada a 1 de setembro de 2016 sob o
n.º R/A-Ef 1381/2011/AL01, ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 115/2013, de 7 de agosto, e entra em vigor a partir do ano letivo de 2016-2017.
20 de outubro de 2016. — O Reitor, José Carmo.
ANEXO
Descrição da estrutura curricular e do plano de estudos
1 — Estabelecimento de ensino: Universidade da Madeira.
2 — Unidade orgânica: Faculdade de Ciências Sociais.
3 — Grau ou diploma: Mestre.
4 — Ciclo de estudos: Ciências da Educação — Supervisão Pedagógica.
5 — Área científica predominante: Ciências da educação.
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência
de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120.
7 — Duração normal do ciclo de estudos: 2 Anos.
8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos
alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável.
9 — Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Créditos
Áreas científicas

Educação . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . .
Total . . . . . . . .

Sigla

EDU

Obrigatórios

Opcionais

114

6

114

6
120

