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 Despacho n.º 13680/2014

Ao abrigo do disposto na deliberação n.º 1628/2011 do Conselho de 
Gestão da Universidade de Coimbra, tomada na reunião de 30 de maio 
de 2011, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 171 de 6 de 
setembro de 2011, no n.º 4 do artigo 27.º dos Estatutos da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, publicados no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 110, de 8 de junho de 2009 e nos artigos 35.º a 
40.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 442/91 de 15 de novembro, na redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro, subdelego no Prof. Doutor Jorge Fernando 
Jordão Coelho, a competência para autorizar despesas com locação e 
aquisição de bens e serviços relacionados com a gestão dos projetos de 
que seja Coordenador, até ao montante de €12.500,00, cuja conformidade 
técnica e legal se encontre previamente validada pela Administração da 
Universidade, nos termos e de acordo com os procedimentos fixados 
no Código dos Contratos Públicos e no pleno respeito das regras legais, 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Serviços Académicos
Declaração de retificação n.º 1142/2014

O despacho n.º 568/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 5, de 8 de janeiro de 2010, referente à criação do curso de mestrado 
em Educação Especial, Domínio Cognitivo e Motor, contém algumas 
incorreções, pelo que assim se retificam:

1 — No Quadro n.º 4, onde se lê:

Unidades Curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto (1)

Seminário de Apoio à Dissertação/Trabalho de Projecto EE/CE/Psi Semestral  . . . 520 S: 20; OT: 4 15 Obrigatória.
Dissertação/Trabalho de Projecto  . . . . . . . . . . . . . . . . . EE Anual  . . . . . . 1092 S: 90; OT: 30 45 Obrigatória.

 deve ler -se:

2.º ano/3.º e 4 semestres

QUADRO N.º 4 

das regras da Universidade de Coimbra e das regras da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

30 de outubro de 2014. — O Diretor da Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís José Proença 
de Figueiredo Neves.

208211994 

2.º ano/3.º e 4 semestres

QUADRO N.º 4 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto (1)

Seminário de Apoio à Dissertação/Trabalho de Projeto EE/CE/Psi Semestral  . . . 390 S: 20; OT: 4 15 Obrigatória.
Dissertação/Trabalho de Projeto  . . . . . . . . . . . . . . . . . EE Anual  . . . . . . 1170 S: 90; OT: 30 45 Obrigatória.

 31 de outubro de 2014. — A Diretora dos Serviços Académicos, Margarida Cabral.
208205457 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Declaração de retificação n.º 1143/2014
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 212, de 3 de novembro de 2014, o despacho n.º 13320/2014, 
retifica -se que, no n.º 1 do referido despacho, onde se lê «da área cien-
tífica de Ciências Químicas e Radiofarmacêuticas, deste Instituto» deve 
ler -se «da área científica de Ciências Químicas e Radiofarmacêuticas do 
Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares deste Instituto».

3 de novembro de 2014. — O Reitor, António Cruz Serra.
208212252 

 Declaração de retificação n.º 1144/2014
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 212, de 3 de novembro, o despacho n.º 13322/2014, retifica -se 
que, no ponto 1 do referido despacho, onde se lê «da área científica de 
Ciências Químicas e Radiofarmacêuticas, deste Instituto» deve ler -se 

 Declaração de retificação n.º 1145/2014
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 212, de 3 de novembro de 2014, o despacho n.º 13321/2014, retifica-
-se que, no n.º 1 do referido despacho, onde se lê «da área científica de 
Tecnologias Nucleares e Proteção Radiológica, deste Instituto» deve ler-
-se «da área científica de Tecnologias Nucleares e Proteção Radiológica 
do Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares deste Instituto».

3 de novembro de 2014. — O Reitor, António Cruz Serra.
208212285 

 Despacho n.º 13681/2014
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade de 

Lisboa (ULisboa), homologados pelo Despacho normativo n.º 5 -A/2013, 
publicado no Diário da República, suplemento, 2.ª série, n.º 77, de 19 de 
abril, delego a presidência do júri do concurso para recrutamento de um 

«da área científica de Ciências Químicas e Radiofarmacêuticas do De-
partamento de Engenharia e Ciências Nucleares deste Instituto».

3 de novembro de 2014. — O Reitor, António Cruz Serra.
208212309 


