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PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

Despacho (extrato) n.º 990/2015
Por despacho de 20.05.2014, do Senhor Presidente da Escola Superior 

de Hotelaria e Turismo do Estoril, Prof. Doutor Raúl Manuel das Roucas 
Filipe, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com período experimental de cinco 
anos, com o Doutor Francisco António dos Santos Silva, na categoria 
de professor adjunto, da carreira de pessoal docente do ensino superior 
politécnico, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 185, em regime 
de dedicação exclusiva, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 
Estoril, com efeitos a partir 01.06.2014. (Não carece de fiscalização 
prévia do T.C.)

17 de janeiro de 2015. — A Chefe de Divisão dos Recursos Humanos 
da ESHTE, Ana Cristina Coelho.

208373613 

 Despacho (extrato) n.º 991/2015
Por despacho de 01.08.2014, do Senhor Presidente da Escola Supe-

rior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Prof. Doutor Raúl Manuel das 
Roucas Filipe, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com o Doutor Jorge Manuel 
Rodrigues Umbelino, na categoria de Professor Coordenador Principal, 
da carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico, sendo re-
munerado pelo escalão 1, índice 285, em regime de dedicação exclusiva, 
na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, com efeitos a partir 
de 01.08.2014. (Não carece de fiscalização prévia do T.C.)

17 de janeiro de 2015. — A Chefe de Divisão dos Recursos Humanos 
da ESHTE, Ana Cristina Coelho.

208373605 

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Aviso n.º 1114/2015
Avisam -se todos os interessados, que a lista provisória dos candidatos 

excluídos ao concurso em requisitos gerais de professor auxiliar na área 
disciplinar de Contabilidade, subárea Contabilidade de Gestão, aberto 
por edital n.º 857/2014, publicado em DR, 2.ª série, n.º 181, de 19 de 
setembro de 2014, encontra -se afixada na vitrine da Unidade de Recursos 
Humanos, ala Sul, e disponibilizada na página eletrónica do ISCTE -IUL 
http://www.iscte -iul.pt/quem_somos/Working_at_ISCTE/concursos, 
pelo período de 5 dias úteis.

14 de janeiro de 2015. — A Administradora, Teresa Laureano.
208370632 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Declaração de retificação n.º 86/2015
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 11, de 16 de janeiro de 2015, rectifica -se o Edital n.º 45/2015, 
respeitante a concurso documental internacional destinado ao preen-
chimento de 1 posto de trabalho da categoria de Professor Auxiliar, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para área disciplinar de Medicina (Grupo de Biome-
dicina/Biologia Celular e Molecular) da Faculdade de Medicina desta 
Universidade com a referência P053 -14 -1163.

Onde se lê:
«Torna -se público que, por meu despacho, exarado a 31/13/2014, 

se encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar do dia útil 
imediato ao da publicação do presente Edital no Diário da República, 
concurso documental internacional destinado ao preenchimento de 
1 posto de trabalho da categoria de Professor Auxiliar, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para área disciplinar de Medicina (Grupo de Biomedicina/Biologia 
Celular e Molecular) da Faculdade de Medicina desta Universidade 
com a referência P053 -14 -1163.»

deve ler -se:
«Torna -se público que, por meu despacho, exarado a 31/12/2014, 

se encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar do dia útil 
imediato ao da publicação do presente Edital no Diário da República, 
concurso documental internacional destinado ao preenchimento de 
1 posto de trabalho da categoria de Professor Auxiliar, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para área disciplinar de Medicina (Grupo de Biomedicina/Biologia 
Celular e Molecular) da Faculdade de Medicina desta Universidade 
com a referência P053 -14 -1163.»

A presente retificação não altera o prazo de 30 dias úteis para apresen-
tação de candidaturas que se iniciou no dia 19 de janeiro de 2015.

19 de janeiro de 2015. — A Chefe de Divisão de Planeamento e 
Desenvolvimento de Recursos Humanos, Mafalda Gomes.

208373776 

 UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA

Aviso n.º 1115/2015
Por despacho de 07 de janeiro de 2015 do reitor da Universidade 

Fernando Pessoa:
Designados, nos termos do n.º 1 do Artigo 9.º do Regulamento 

n.º 306/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 110,
9 de junho de 2008, os membros do júri das provas de doutoramento 
em Ciências da Informação, especialidade Sistemas e Tecnologias da 
Informação, requeridas pelo licenciado Carlos Alberto Torres Quental:

Presidente: Doutor Salvato Vila Verde Pires Trigo, Reitor da Univer-
sidade Fernando Pessoa.

Vogais: 
Doutor João Gonçalo Gomes de Paiva Amorim, professor coordenador 

da Universidade de Aveiro.
Doutor José Carlos Batista Nascimento Silva, professor auxiliar da 

Universidade do Minho.
Doutor Luis Manuel Borges Gouveia, professor associado com agre-

gação da Universidade Fernando Pessoa.
Doutor Feliz Alberto Ribeiro Gouveia, professor associado com agre-

gação da Universidade Fernando Pessoa.
16 de janeiro de 2015. — O Reitor, Salvato Vila Verde Pires Trigo.

208374715 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 992/2015
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa de 18/08/2014 foram aprovados em regime de substitui-
ção os contratos a termo certo com a duração de dois anos e em re-
gime de tempo parcial, 40 %, com os docentes a seguir mencionados:

Dr. Samuel Bonito Martins, contratado como Assistente Convidado 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 
01 de setembro de 2014 (vencimento correspondente ao 1.º escalão, 
índice 140 da tabela remuneratória única), conforme o artigo 16.º e 32.º 
do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o regulamento da 
Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes especialmente 
contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na 2.ª série do Diário 
da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).

Dra. Sofia Cristina Pereira Coutinho Reimão, contratada como Assis-
tente Convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 
com efeitos a 01 de setembro de 2014 (vencimento correspondente ao 1.º 
escalão, índice 140 da tabela remuneratória única), conforme o artigo 16.º 
e 32.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o regulamento 
da Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes especialmente 
contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na 2.ª série do Diário 
da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).


