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setembro de 2016, por seis meses, com a remuneração correspondente 
ao escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Teresa Martins Alves dos Reis como Assistente Convidada 
desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por seis meses, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Licenciado Alistair Martin Robson como Assistente Convidado desta 
Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por seis meses, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Joana Cíntia Monteiro Ferreira como Assistente Convidada 
desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por seis meses, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Gonçalo Figueiredo Esteves como Assistente Convidado 
desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por seis meses, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Luís Miguel Norte Bordeira Rodrigues como Assistente Con-
vidado desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de 
setembro de 2016, por seis meses, com a remuneração correspondente 
ao escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Nelson José da Graça Gilberto como Assistente Convidado 
desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por seis meses, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre David João Silva Aparício como Assistente Convidado desta 
Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por seis meses, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Pedro Miguel Boto Gonçalves como Assistente Convidado 
desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por seis meses, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Diogo Gonçalo Reis Cabral como Assistente Convidado desta 
Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por um ano, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre João Pedro Alves Figueiredo como Assistente Convidado 
desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por seis meses, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Ana Filipa Palma dos Reis Pereira como Assistente Convidada 
desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro 
de 2016, por um ano, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre João Rafael Vilar Vasques da Costa Mendes como Assistente 
Convidado desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de 
setembro de 2016, por um ano, com a remuneração correspondente ao 
escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Ana Bárbara dos Santos Pedro como Assistente Convidada 
desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por seis meses, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Carlos Miguel Marques Pontinha como Assistente Convidado 
desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por seis meses, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Eduardo Freire Rodrigues como Assistente Convidado desta 
Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por seis meses, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Carlos Diogo Hipólito Caetano Rodrigues Fernandes como 
Assistente Convidado desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com 
efeitos a 1 de setembro de 2016, por seis meses, com a remuneração 
correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos docentes 
universitários;

Mestre Pedro Manuel Ferreira de Castro Rodrigues como Assistente 
Convidado desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de 
setembro de 2016, por seis meses, com a remuneração correspondente 
ao escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Ana Luísa Marques Pereira como Assistente Convidada desta 
Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por seis meses, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre João Pedro de Seabra Marto como Assistente Convidado 
desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2016, por seis meses, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Catarina Tavares Festas Perry da Câmara como Assistente 
Convidada desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de 
setembro de 2016, por seis meses, com a remuneração correspondente 
ao escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Licenciado Rafael Valente Fidalgo Ramos Roque como Assistente 
Convidado desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de 
setembro de 2016, por seis meses, com a remuneração correspondente 
ao escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre André Filipe Rosa Domingues Alexandre como Assistente 
Convidado desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 
1 de setembro de 2016, por seis meses, com a remuneração corres-
pondente ao escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos docentes 
universitários;

Mestre Bernardo Trigo da Roza Carvalho Araújo como Assistente 
Convidado desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de 
setembro de 2016, por seis meses, com a remuneração correspondente 
ao escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Mestre Bruno Alexandre dos Santos Silva como Assistente Convidado 
desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro 
de 2016, por um ano, com a remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

Licenciado João Pedro Torres de Carvalho Teixeira de Vasconcelos 
como Assistente Convidado desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), 
com efeitos a 1 de setembro de 2016, por seis meses, com a remune-
ração correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos 
docentes universitários;

Licenciada Ana Catarina Rodrigues Almeida como Assistente Con-
vidada desta Faculdade, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de 
setembro de 2016, por seis meses, com a remuneração correspondente 
ao escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos docentes universitários;

(Isentos de fiscalização prévia do T.C.)
30 de novembro de 2016. — O Diretor, Professor Doutor Jaime 

C. Branco.
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 UNIVERSIDADE DO PORTO

Declaração de retificação n.º 1199/2016
Considerando que o Regulamento da Concessão de Equiparação a 

Bolseiro e Deslocação em Serviço da Universidade do Porto, foi pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto de 
2016, sem o anexo referente ao Formulário do pedido de equiparação 
a bolseiro, retifica -se a respetiva publicação: 

  

PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO 

Nome:

Categoria profissional:

Departamento / Subunidade Orgânica/Serviço:

Solicita autorização para equiparação a Bolseiro com  sem  vencimento; no país  no estrangeiro  (anexar justificação) 

Se no país, localidade: Se no estrangeiro, país:

Motivo da Deslocação:

Início da equiparação:     / / Fim da equiparação:     /   / 

Garantia do Serviço Docente (se exigível pela unidade orgânica): Existe   Não existe   Dispensada 

Informação do substituto (quando exista e  se exigível pela unidade orgânica): Aceito   Não aceito    

Assinatura do Substituto (se aplicável): _________________________________ 

Informação financeira (se aplicável): ___________________________________ 

Pretende / não pretende  subscrever seguro Declara não se encontrar em situação de impedimento para o 

gozo da equiparação, designadamente férias ou outra licença: 

Assinatura do/a requerente: _________________________________ Data:    /    /     

Informação do serviço de recursos humanos: 

Em condições de ser deferido  Não está em condições de ser deferido 

Assinatura: _________________________________                                    

Data:    /    /     

Parecer do/a Diretor/a do Ciclo de estudos (se aplicável): Favorável   Não favorável 

Assinatura: _________________________________                                   Data:   /    /    

Parecer do/a Presidente da Subunidade/Departamento/Serviço (se aplicável): Favorável   Não favorável 

Assinatura: _________________________________                               Data:   /    /     

Parecer do/a Presidente do Conselho Científico (se aplicável): Favorável   Não favorável  

Assinatura: _________________________________                                  Data:   /    /      

Deliberação do órgão de gestão/órgão de governo: Deferido    Indeferido 

Assinatura: _________________________________                                  Data:   /    /      

 28 de novembro de 2016. — O Reitor, Prof. Doutor Sebastião Feyo 
de Azevedo.
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