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Subdiretor da Caixa Económica da Misericórdia da Ponta Delgada, 
de março de 1987 a novembro de 1988, com responsabilidade nas áreas 
financeira, administrativa e informática.

Monitor do Departamento de Economia e Gestão da Universidade dos 
Açores, de março de 1987 a março de 1990, período em que lecionou as 
cadeiras de Contabilidade Analítica e Controlo Orçamental.

Diretor Regional do Tesouro, da Secretaria Regional das Finanças e 
Planeamento, em regime de Comissão de Serviço, requisitado à Caixa 
Económica de Misericórdia de Ponta Delgada, de novembro de 1988 
a novembro de 1989.

Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial dos Açores 
(BCA), nomeado pelo Governo da Região Autónoma dos Açores, de 
novembro de 1989 a setembro de 1996, data de conclusão do processo 
de reprivatização do BCA.

Diretor do Banco Banif e Comercial dos Açores (BBCA), de outubro 
de 1996 a dezembro de 2008, tendo sido responsável sucessivamente pela 
Direção Operacional e Direção de Planeamento e Contabilidade.

Coordenador do projeto de implementação das normas internacio-
nais de contabilidade (IAS/IFRS) no Grupo Banif, adotadas a partir de 
1/1/2005, entre julho de 2004 e junho de 2006.

Diretor do Banif — Banco Internacional do Funchal (Banif), de julho de 
2007 a dezembro de 2015, inicialmente em regime de cedência do Banco 
Banif e Comercial dos Açores (BBCA) até 1/1/2009, data em que este foi 
integrado por fusão no Banif, tendo sido responsável sucessivamente pelas 
Direção de Contabilidade, Orçamento e Estatística, Direção de Contabili-
dade e Planeamento e Direção de Contabilidade e Controlo.

Quadro do Banco Santander Totta de dezembro de 2015 a abril de 
2016, na sequência da resolução do Banif — Banco Internacional do 
Funchal.

Vogal do Conselho de Administração das empresas do Grupo SATA 
(SATA — Sociedade de Transportes Aéreos, S.G.P.S., S. A., SATA Air 
Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S. A., SATA Inter-
nacional — Azores Airlines, S. A., SATA  -Gestão de Aeródromos, S. A.) 
de 6/4/2016 a 31/10/2016, tendo cessado as funções por renúncia ao cargo.

IV — Formação profissional:
Programa Avançado de Gestão para Executivos, ministrado pela Facul-

dade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica 
Portuguesa, que decorreu entre 3 de julho e 16 de dezembro de 1995.

Participação em diversas conferências, seminários e cursos de for-
mação relacionados com a atividade bancária.

311336617 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Contrato (extrato) n.º 425/2018
Por despacho de 10 de agosto de 2017 da Vice -reitora, Professora 

Doutora Ana Maria de Melo Sampaio de Freitas, em substituição do Reitor 
da Universidade do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo com a Doutora Teresa Sofia de 
Jesus Sancho, na categoria de professora adjunta convidada, em regime de 
acumulação a 22,5 %, para a Escola Superior de Saúde da Universidade 
do Algarve, no período de 1 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018, 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 185 da tabela 
remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico.

18 de janeiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311364473 

 Contrato (extrato) n.º 426/2018
Por despacho de 12 de abril de 2018, do Reitor da Universidade do 

Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com a Mestre Isabel Maria Guerreiro da Silva, na 
categoria de assistente convidada, em regime de tempo parcial a 45 %, 
para a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, no período 
de 12 de abril de 2018 a 11 de junho de 2018, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória dos 
docentes do ensino superior politécnico.

21/05/2018. — O Administrador, António Cabecinha.
311365583 

 Contrato (extrato) n.º 427/2018
Por despacho de 18 de janeiro de 2018, do Reitor da Universidade 

do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com a Licenciada Vera Lúcia Assunção Ferreira 
Galinha, na categoria de assistente convidada, em regime de tempo 
parcial a 57,5 %, para a Escola Superior de Saúde da Universidade do 

Algarve, no período de 01 de fevereiro de 2018 a 31 de julho de 2018, 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela 
remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico.

21/05/2018. — O Administrador, António Cabecinha.
311365534 

 Contrato (extrato) n.º 428/2018
Por despacho de 5 de março de 2018, do Reitor da Universidade do 

Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo com Doutor Ramon Andrade Bezerra de Mello, na cate-
goria de professor auxiliar convidado, em regime de tempo parcial a 5 % 
para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade 
do Algarve, no período de 15 de março de 2018 a 14 de março de 2019, 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela 
remuneratória dos docentes do ensino superior universitário.

21/05/2018. — O Administrador, António Cabecinha.
311365453 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Declaração de Retificação n.º 406/2018
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 4721/2018, inserto no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 92, de 14 de maio de 2018, procede-se 
à sua retificação, nos seguintes termos:

Onde se lê «aos candidatos posicionados na 8.ª posição» deve ler-se 
«aos candidatos posicionados na 9.ª posição».

15 de maio de 2018. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.

311361524 

 Declaração de Retificação n.º 407/2018
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 5102/2018, no Diá-

rio da República, 2.ª série, n.º 75, de 17 de abril de 2018, no tocante ao 
peso dos subcritérios e à fórmula de classificação final, cumpre proceder 
à respetiva retificação, nos termos a seguir:

Onde se lê:
«O peso de cada um dos subcritérios definidos será o seguinte:
C1) 60 %;
C2) 10 %;
C3) 15 %;
C4) 15 %.

A classificação final (CF) será determinada pela seguinte fórmula:
CF = 60 %*C1+10 %*C2+15 %*C3+15 %*C4»

deve ler -se:
«O peso de cada um dos subcritérios definidos será o seguinte:
C1) 60 %;
C2) 15 %;
C3) 15 %;
C4) 10 %.

A classificação final (CF) será determinada pela seguinte fórmula:
CF = 60 %*C1+15 %*C2+15 %*C3+10 %*C4»

16 de maio de 2018. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
311360422 

 Despacho n.º 5360/2018
Na sequência de procedimento concursal aberto pelo aviso 

n.º 11018/2016, publicado em DR, 2.ª, n.º 171, de 6 de setembro, con-
jugado com o Despacho n.º 3094/2018, publicado em DR, 2.ª, n.º 60, 
de 26 de março, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, com os trabalhadores 
Marco Ivo de Oliveira Figueiredo; Vitor Hugo Borrata dos Santos e 
Sandra Adriana Mendes Mangana, com início em 3 de abril de 2018, 
com a remuneração correspondente à 2.ª posição da carreira/categoria 
de Assistente Operacional, e nível 2 da tabela remuneratória única, com 
período experimental, pelo período de 90 dias.

2 de maio de 2018. — O Administrador, Vasco Teixeira Lino.
311360933 


