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de vice-presidente da Comissão Científica da 12th EAHIL — European
Conference of Medical and Health Libraries, Lisboa, 2010 e a comissão
de organização do 2.ª Encontro Nacional das Bibliotecas do Ensino
Superior, Aveiro, 2013; apresentou várias comunicações e posters em
conferências em Portugal e no estrangeiro.
Integra atualmente associações profissionais e grupos de trabalho
na área das Ciências da Informação e Documentação nomeadamente
o Grupo de trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior e o Grupo de
trabalho dos Museus de Ciência e de Ciências da Saúde sendo membro
de BAD (1995) e da EAHIL (2000).
20 de março de 2017. — O Diretor, Professor Doutor Paulo Ferrinho.
310378558

Prof. Doutor João Manuel Mendes Caramês, Professor Catedrático da
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa;
Prof.ª Doutora Ana Paula Rosa Faria da Conceição Marques, Professora
Catedrática da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa;
Prof. Doutor António Cabral Campos Felino, Professor Catedrático
da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto;
Prof. Doutor Mário Jorge Rebolho Fernandes da Silva, Professor Catedrático da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto.
13 de março de 2017. — A Vice-Reitora, Professora Doutora Maria
João Ribeiro Nunes Ramos.
310380533

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

Despacho (extrato) n.º 3283/2017

Declaração de Retificação n.º 241/2017

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
06.03.2017, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com Denise Daniel do Carmo Calado com a
categoria de Assistente Convidada em regime de tempo parcial 30 % no
período de 16.03.2017 a 31.07.2017 para a Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao escalão
1 índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.

Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 62, de 28 de março de 2017, retifica-se o Edital n.º 169/2017,
respeitante a concurso documental para um Professor Associado, na área
disciplinar de Sociologia, do Departamento de Sociologia da Faculdade
de Letras desta Universidade, nos seguintes termos:
Onde se lê:
«2 — Ao concurso podem candidatar-se:
Os titulares do grau de doutor há mais de cinco anos. Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição de ensino superior
estrangeira, o mesmo tem de ser reconhecido por instituição de ensino
superior portuguesa, nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 341/2007, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 197,
de 12 de outubro. Esta formalidade tem de estar cumprida até à data
do termo do prazo para a candidatura.»
deve ler-se:
«2 — Ao concurso podem candidatar-se:
Os titulares do grau de doutor há mais de cinco anos na área disciplinar de Sociologia. Caso o doutoramento tenha sido conferido
por instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo tem de ser
reconhecido por instituição de ensino superior portuguesa, nos termos
do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 341/2007, publicado
no Diário da República, 1.ª série, n.º 197, de 12 de outubro. Esta
formalidade tem de estar cumprida até à data do termo do prazo para
a candidatura.»
29 de março de 2017. — O Vice-Reitor, Professor Doutor José Manuel Martins Ferreira.
310398679
Despacho n.º 3282/2017
Considerando que:
a) No âmbito da execução de sentença proferida em 26 de setembro de
2016, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, no Processo n.º 1309/
15.4BEPRT, foi anulada a deliberação final do Júri do concurso documental
para provimento de um lugar de Professor Catedrático da área de Medicina
Dentária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto,
aberto por Edital n.º 389/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 78, de 22 de abril, com base na verificação do vício de forma por falta
de fundamentação, em violação dos artigos 124.º e 125.º do Código do
Procedimento Administrativo, na redação em vigor à data da prática do ato;
b) Na sequência da decisão judicial anteriormente referida, impõe-se
repetir o procedimento do concurso a partir da fase de apreciação do
mérito relativo dos candidatos e respetiva ordenação, mantendo-se o
ato administrativo que decidiu a sua abertura;
Faço saber que, no uso de competência delegada por despacho publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 149, de 5 de agosto de
2014, é nomeado novo Júri do concurso documental para provimento
de um lugar de Professor Catedrático da área de Medicina Dentária da
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, aberto por
Edital n.º 389/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 78,
de 22 de abril, com a seguinte composição:
Presidente: Professora Doutora Maria João Ribeiro Nunes Ramos,
Vice-Reitora da Universidade do Porto.
Vogais:
Prof. Doutor Luís Miguel Pires Lopes, Professor Catedrático da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa;

20.03.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310378599

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Aviso (extrato) n.º 4150/2017
No cumprimento do disposto na a) do n.º 2 do artigo 48.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e no seguimento da homologação de
30.12.2016, torna-se público que a Assistente Técnico Sofia Esteves
Santos, concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação
de 17 valores, na sequência da celebração de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado com este Instituto.
20.02.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310378355
Aviso (extrato) n.º 4151/2017
No cumprimento do disposto na a) do n.º 2 do artigo 48.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e no seguimento da homologação de
30.12.2016, torna-se público que o Assistente Técnico José Manuel
Nunes Moreira, concluiu com sucesso o período experimental, com a
avaliação de 15,6 valores, na sequência da celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com este Instituto.
20.02.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310378193
Aviso (extrato) n.º 4152/2017
No cumprimento do disposto na a) do n.º 2 do artigo 48.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e no seguimento da homologação de
25.01.2017, torna-se público que a Técnica Superior Ana Luísa Cardoso
Delgado, concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação
de 18,13 valores, na sequência da celebração de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado com este Instituto.
20 de março de 2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310378177
Declaração de Retificação n.º 242/2017
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série,
n.º 183, de 22 de setembro de 2016, o Despacho (extrato) n.º 11386/2016,
retifica-se que onde se lê «Diretora do Departamento de Assessoria Jurídica
do Instituto Politécnico de Lisboa» deve ler-se «Chefe do Departamento
de Assessoria Jurídica do Instituto Politécnico de Lisboa».
21 de novembro de 2016. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.
310380566

