25355

Diário da República, 2.ª série — N.º 191 — 3 de outubro de 2014
Chefe de Contabilidade e Vice-Presidente do Conselho Administrativo
desse Batalhão, representante da Administração Militar na Comissão de
Normalização Contabilística para as Forças Armadas.
Jan. 80 — Empresa privada, Fribotica — Equipamentos de
Frio L.da
208122675

no Anexo, «Declaração sob compromisso de honra», onde se lê «Universidade de Lisboa» deve ler-se «Universidade Técnica de Lisboa».
29 de setembro de 2014. — O Vice-Presidente do Conselho de Gestão,
Miguel Ayala Botto.
208121654
Declaração de retificação n.º 998/2014

Faculdade de Motricidade Humana
Despacho n.º 12246/2014
Subdelego as competências que me estão estatutariamente atribuídas
e aquelas que me foram atribuídas pelo Senhor Reitor da Universidade
de Lisboa no Vice-presidente do Conselho Científico, no período compreendido entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro de 2014.
26 de setembro de 2014. — A Presidente do Conselho Científico,
Prof.ª Doutora Maria Leonor Moniz Pereira.
208124327

Instituto Superior Técnico
Declaração de retificação n.º 994/2014
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 169, de 3 de setembro de 2014, o edital n.º 816/2014, retifica-se
que, no anexo «Declaração sob compromisso de honra», onde se lê
«Universidade de Lisboa» deve ler-se «Universidade Técnica de Lisboa».

Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, n.º 172,
de 8 de setembro de 2014, o edital n.º 829/2014, retifica-se que, no anexo
«Declaração sob compromisso de honra» «Universidade de Lisboa»,
deve ler-se «Universidade Técnica de Lisboa».
29 de setembro de 2014. — O Vice-Presidente do Conselho de Gestão,
Miguel Ayala Botto.
208121679
Declaração de retificação n.º 999/2014
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República,
2.ª série, n.º 172, de 8 de setembro de 2014, o Edital n.º 827/2014,
retifica-se que, no anexo «Declaração sob compromisso de honra»,
onde se lê «Universidade de Lisboa» deve ler-se «Universidade Técnica
de Lisboa».
29 de setembro de 2014. — O Vice-Presidente do Conselho de Gestão,
Miguel Ayala Botto.
208121662

26 de setembro de 2014. — O Vice-Presidente do Conselho de Gestão,
Miguel Ayala Botto.
208121468

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Declaração de retificação n.º 995/2014

Nos termos da alínea a) do ponto 1 do art.º 23.º do Estatuto da Carreira
do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, delego a Presidência
do júri do concurso documental para preenchimento de uma vaga de
Professor Adjunto, na área de Enfermagem, Subárea de Enfermagem
de Saúde Comunitária, autorizado pelo Despacho n.º 75/R/2014, do
Reitor da Universidade da Madeira, de 16 de junho do corrente ano, na
Presidente do Centro de Competência de Tecnologias da Saúde, Prof.ª
Doutora Otília Maria da Silva Freitas.

Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, n.º 174,
de 10 de setembro de 2014, o edital n.º 836/2014, retifica-se:
No anexo «Declaração sob compromisso de honra», onde se lê «Universidade de Lisboa» deve ler-se «Universidade Técnica de Lisboa».
29 de setembro de 2014. — O Vice-Presidente do Conselho de Gestão,
Miguel Ayala Botto.
208121702
Declaração de retificação n.º 996/2014

Despacho n.º 12247/2014

25 de setembro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor José Carmo.
208121046

Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 2 de setembro de 2014, o edital n.º 809/2014, retifica-se
que:
No ponto X — Idioma, onde se lê:
«Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados
em língua Portuguesa ou Inglesa. Adicionalmente, o curriculum vitae
do candidato em formato eletrónico e o projeto científico/científico-pedagógico que o candidato se proponha desenvolver devem também
ser apresentados em língua Inglesa.»
deve ler-se:
«Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados em língua Portuguesa ou Inglesa.»
E no anexo, «Declaração sob compromisso de honra», onde se lê
«Universidade de Lisboa» deve ler-se «Universidade Técnica de Lisboa».
29 de setembro de 2014. — O Vice-Presidente do Conselho de Gestão,
Miguel Ayala Botto.
208122667
Declaração de retificação n.º 997/2014
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República,
2.ª série, n.º 172, de 8 de setembro de 2014, o edital n.º 825/2014,
retifica-se que, no ponto X — Idioma, onde se lê «Os documentos
que instruem a candidatura devem ser apresentados em língua Portuguesa ou Inglesa. Adicionalmente, o curriculum vitae do candidato em
formato eletrónico e o projeto científico/científico-pedagógico que o
candidato se proponha desenvolver devem também ser apresentados
em língua Inglesa.» deve ler-se «Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados em língua Portuguesa ou Inglesa.» e,

UNIVERSIDADE DO MINHO
Aviso (extrato) n.º 11054/2014
Na sequência de procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico do mapa de pessoal da Universidade do Minho, aberto
pelo Aviso n.º 13351/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 212, de 1 de novembro de 2013, e após negociação do posicionamento
remuneratório, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com o período experimental de 120 dias,
com efeitos a partir de 21.07.2014, com o trabalhador António Miguel
Oliveira da Mota.
Para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro e no n.º 3 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de fevereiro, mediante despacho do Reitor da Universidade do Minho
de 21.07.2014, a constituição do júri é a seguinte:
Presidente — Doutora Maria Cecília Lemos Pinto Estrela Leão, Professora Catedrática.
Vogais efetivos:
Doutor Jorge Manuel Rolo Pedrosa, Professor Catedrático.
Licenciada Paula Carla Ferreira Gomes Pereira, Técnica Superior.
Vogais suplentes:
Olga Maria de Sousa Miranda Abreu, Coordenadora Técnica.
Licenciada Isabel Maria Vieites Barbosa, Técnica Superior.
23 de setembro de 2014. — O Administrador, Pedro J. Camões.
208120139

