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 UNIVERSIDADE ABERTA

Declaração de retificação n.º 55/2015
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 244 de 18 de dezembro de 2014, o Edital n.º 1114/2014, retifica-
-se, para os devidos efeitos, que onde se lê “V — Para além do referido 
no número IV, a candidatura deverá ser enviada obrigatoriamente por e 
 -mail para rh@uab.pt, incluindo os conteúdos referidos nas alíneas h), 
i), l) e m) do ponto II do presente edital em formato pdf.” deve -se ler 
“V — Para além do referido no número IV, a candidatura deverá ser 
enviada obrigatoriamente por e  -mail para rh@uab.pt, incluindo os 
conteúdos referidos nas alíneas h), i) e l) do ponto II do presente edital 
em formato pdf.”.

05, janeiro, 2015. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Célia 
Maria Cruz Fonseca de Matos.

208350155 

 Declaração de retificação n.º 56/2015
Por ter sido publicado com inexatidão, no Diário da República, 

2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2015, o Aviso n.º 223/2015, retifica-
-se, para os devidos efeitos, que onde se lê «funções de motorista nos 
Serviços de Apoio Técnico/Núcleo de Distribuição, da Universidade 
Aberta.» deve -se ler «funções de motorista na Divisão de Serviços 
Técnicos, da Universidade Aberta.».

08, janeiro, 2015. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Célia 
Maria Cruz Fonseca de Matos.

208350269 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 629/2015
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedi-
mento concursal comum destinado ao recrutamento para ocupação de 
três postos de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, do 
mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, mediante a constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, pu-
blicado sob o Aviso n.º 4437/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 64, de 01/04/2014, homologada por despacho do Senhor 
Vice -Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe 
Martins Menezes, exarado a 23/12/2014, proferido por delegação de 
competências, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 
de janeiro, através do Despacho n.º 16/2014, foi afixada nas instalações 
do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, do Centro de Serviços 
Comuns, da Administração desta Universidade, sitas no 1.º andar do 
Edifício da Faculdade de Medicina, Polo I da Universidade de Coimbra, 
Rua Larga, 3004 -504 Coimbra, e disponibilizada na página eletrónica 
deste serviço (url: www.uc.pt/drh).

Consideram -se ainda notificados do ato de homologação da lista 
de ordenação final, conforme estatuído nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e pela via prevista na alínea d), 
do n.º 3, do artigo 30.º do mesmo diploma legal, os candidatos, incluindo 
os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de 
seleção.

08/01/2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Ana de Campos Cruz.

208350633 

 Aviso n.º 630/2015
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento 
concursal comum destinado ao recrutamento para ocupação de quatro 
postos de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa 

de pessoal da Universidade de Coimbra, mediante a constituição de re-
lação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, publicado 
sob o Aviso n.º 4357/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 63, de 31/03/2014, homologada por despacho do Senhor Vice -Reitor 
da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, 
exarado a 30/12/2014, proferido por delegação de competências, publi-
cada no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro, através do 
Despacho n.º 16/2014, foi afixada nas instalações do Serviço de Gestão 
de Recursos Humanos, do Centro de Serviços Comuns, da Administração 
desta Universidade, sitas no 1.º andar do Edifício da Faculdade de Medi-
cina, Polo I da Universidade de Coimbra, Rua Larga, 3004 -504 Coimbra, e 
disponibilizada na página eletrónica deste serviço (url: www.uc.pt/drh).

Consideram -se ainda notificados do ato de homologação da lista de 
ordenação final, conforme estatuído nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e pela via prevista na alínea d), do n.º 3, do 
artigo 30.º do mesmo diploma legal, os candidatos, incluindo os que te-
nham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção.

08/01/2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Ana de Campos Cruz.

208350674 

 Deliberação (extrato) n.º 76/2015
No exercício da competência prevista na alínea e) do n.º 2 do ar-

tigo 41.º, atento o parecer elaborado e aprovado pelos membros a que 
se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º, nos termos do n.º 3 do citado 
artigo 41.º, todos dos Estatutos da Universidade de Coimbra, o Conselho 
Geral aprova, sob proposta do Reitor, a criação, no dia 1 de janeiro de 
2015, da Unidade de Extensão Cultural e de Apoio à Formação “Jardim 
Botânico da Universidade de Coimbra”.

24 de novembro de 2014. — O Presidente do Conselho Geral, Emílio 
Rui Vilar.

208350163 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Declaração de retificação n.º 57/2015

Alteração de Ciclo de Estudos
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 15618/2014, no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 249, de 26 de dezembro, referente à 
alteração da Licenciatura em Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, 
aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 230/2014, de 20 de outubro, retifica-
-se que no plano de estudos:

1 — No Quadro n.º 6, relativo ao 2.º ano/2.º semestre, no número de 
horas de contacto da unidade curricular “Mecânica de Fluidos”, onde 
se lê “T:15” deve ler -se “OT:15”;

2 — No Quadro n.º 15, relativo ao 3.º ano/1.º semestre, no número 
de horas de contacto da unidade curricular “Radiação e Energia Solar”, 
onde se lê “L:22,5” deve ler -se “PL:22,5”.

29 de dezembro de 2014. — O Vice -Reitor, Eduardo Pereira.
208349079 

 Faculdade de Medicina Dentária

Despacho (extrato) n.º 584/2015
Por despacho do Diretor desta Faculdade, de 4 de dezembro de 2014, 

proferido por delegação, foi autorizado o contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, nos termos do ECDU a João Dias 
Branco, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial, de 
21 %, escalão 1, índice 140, com início à data de publicação e término 
a 30/06/2015. (Não carece de visto prévio do T.C.).

08/01/2015. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
208350909 


