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 21 -09 -2015. — A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Carlos 

Ferreira.
208958548 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 10689/2015
Considerando o meu Despacho 33/R/2015, de 11 de fevereiro, e 

após audiência dos interessados, converte -se em definitivo o projeto de 
decisão de cessação dos concursos publicitados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2014, através dos Editais n.º 27/2014, 
para recrutamento de um posto de trabalho de Professor Associado, na 
área disciplinar de Desenho, e n.º 28/2014, para recrutamento de dois 
postos de trabalho de Professor Associado, na área disciplinar de Pintura, 
da Faculdade de Belas -Artes da Universidade de Lisboa.

16 de setembro de 2015. — O Reitor, António Cruz Serra.
208954684 

 Faculdade de Farmácia

Aviso (extrato) n.º 10924/2015

Celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado, em período experimental, na carreira e 
categoria de técnico superior, com a Licenciada Paula Cristina 
Guerreiro Nobre.
Nos termos da alínea b) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho e na sequência de despacho da Diretora da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa que homologou a lista unitária de 
ordenação final do procedimento concursal comum, para preenchimento 
de um posto de trabalho previsto no mapa de pessoal não docente da 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, aberto pelo Aviso 
(extrato) n.º 5365/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 95, de 18 de maio, torna—se público que foi celebrado Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos 
a 22 de julho de 2015, com a licenciada Paula Cristina Guerreiro Lopes, 
na segunda posição remuneratória e nível remuneratório 15 da carreira e 
categoria de Técnico superior, em período experimental, com a duração 
de 180 dias.

Para efeitos do disposto no artigo 46.º, do Decreto -Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, o júri para o período experimental terá a seguinte com-
posição:

Presidente: Doutor António José Infante Alfaia, Subdiretor e Professor 
Auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa;

1.º Vogal efetivo: Lic. Alfredo Ferreira Moita, Secretário Coordenador 
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa;

2.ª Vogal efetiva: Doutora Maria do Rosário Beja Figueiredo Gonzaga 
Bronze, Professora Associada da Faculdade de Farmácia da Universi-
dade de Lisboa;

1.º Vogal Suplente: Mestre João Pedro Gomes Roque Borges Fer-
reira, Técnico Superior da Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Lisboa;

2.ª Vogal Suplente: Doutora Maria Eduardo Costa Morgado Figueira, 
Professora Auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Lisboa.

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

17/9/2015. — A Diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa, Matilde da Luz dos Santos Duque da Fonseca e Castro.

208952148 

 Faculdade de Letras

Despacho n.º 10690/2015
Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolu-

tivo certo, a tempo parcial (60 %), com Jania Salazar Flores, com início a 
01 de setembro de 2015 e termo a 31 de agosto de 2017, com a categoria 
de Leitor e o vencimento correspondente ao Escalão 1, índice 140, nos 
termos do artigo 33.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, 
republicado em anexo do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto e 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

08 de setembro de 2015. — O Diretor da FLUL, Prof. Doutor Paulo 
Farmhouse Alberto.

208953347 

 Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 10691/2015
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa de 17/09/2015 foram aprovadas as renovações dos contratos 
a termo certo com a duração de dois anos e em regime de tempo parcial, 
com os docentes a seguir mencionados:

Dra. Paula Alexandra Carvalhana Santos Hipólito Godinho, renovado 
o contrato como Assistente Convidada a 10 %, da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 02 de setembro de 2015 
(vencimento correspondente ao 1.º escalão, índice 140 da tabela remu-
neratória 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. Alexandra Seromenho e Santos, renovado o contrato como As-
sistente Convidada, 30 %, da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, com efeitos a 01 de setembro de 2015 (vencimento corres-
pondente 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 conju-
gado 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.).

Dr. Diogo Miguel Rosa Bastos Carvalho Martins, renovado o contrato 
como Assistente Convidado, 10 %, da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa, com efeitos a 01 de setembro de 2015 (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 conju-
gado 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.).

Dr. Gustavo Lima Sousa Silva, renovado o contrato como Assistente 
Convidado, 30 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lis-
boa, com efeitos a 03 de setembro de 2015 (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. Cilénia Baldaia Enes da Costa, renovado o contrato como As-
sistente Convidada, 40 %, da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, com efeitos a 03 de setembro de 2015 (vencimento corres-


