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Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

ECTS Observações
Total Contacto

Governança e Conservação do Meio Marinho. . . . . . . . CPJ Semestral  . . . . 168 TP:70 6 Optativa; N
Ecoturismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CVIDA Semestral  . . . . 84 TP: 35 3 Optativa
Auditorias e Sistemas de Gestão Ambiental  . . . . . . . . . ETEA Semestral  . . . . 84 TP: 35 3 Optativa

Siglas: N: nova; D: deslocada de ano ou semestre; DEN: denominação alterada; HC: alteração das horas de contacto; CR: alteração do n.º de 
créditos.

 Despacho n.º 11518/2016

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, em período probatório, na carreira e categoria 
de Especialista de Informática — Aviso n.º 1413/2016 de 05 de 
fevereiro.
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 

do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e na sequência de des-
pacho do Senhor Reitor da Universidade de Lisboa que homologou a 
lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum, 
para preenchimento de dois postos de trabalho previstos no mapa de 
pessoal não docente dos Serviços Centrais da Reitoria da Universidade 
de Lisboa, aberto pelo Aviso n.º 1413/2016, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 25, de 05 de fevereiro, torna -se público que 
foi celebrado, no dia 09/08/16, com efeitos a 05/09/2016, contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de Especialista 
de Informática, Grau 1, Nível 2, da carreira de Especialista de Infor-
mática, com Luís Manuel da Silva, auferindo a remuneração mensal de 
1373,12 €, (índice 400), nos termos do mapa I anexo do Decreto -Lei 
n.º 97/2001, de 26 de março, iniciando -se neste dia o estágio com caráter 
probatório com a duração de 180 dias, conforme disposto no Decreto -Lei 
n.º 265/88, de 28 de julho e por conjugação com alínea a) do n.º 1 do 
artigo 10.º , alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 97/2001 
de 26 de março e alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º do RCTFP — Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro.

16 de setembro de 2016. — O Reitor, António Serra.
209877306 

 Despacho n.º 11519/2016
Sob proposta de 20 de julho de 2016 do Conselho Científico do Insti-

tuto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, autorizo a abertura de 
um concurso documental para recrutamento na modalidade de trabalho 
em funções públicas, de um Investigador Auxiliar, na área científica de 
Física de Plasmas, Lasers e Fusão Nuclear, do Departamento de Física 
daquele Instituto, nos termos dos artigos 10.º, 15.º, 19.º e 20.º do Decreto-
-Lei n.º 124/99, de 20 de abril, que aprovou o estatuto da carreira de 
investigação científica.

Também, sob proposta da mesma data do Conselho Cientifico do 
Instituto e pelo mesmo Despacho, nomeio o júri do presente concurso, 
que será por mim presidido, e terá como vogais:

Doutor Friedrich Wagner, Professor (Emeritus) na Ernst -Moritz -Ardnt 
University, Max Planck Institut für Plasmaphysik and Max Planck 
Institute for Plasma Physics, Greifswald, Alemanha;

Doutor Michel Chatelier, Scientific Advisor of the Director of Physics 
Sciences in CEA, Cadarache, França;

Doutor Carlos Hidalgo Vera, Head Investigator, Responsable División 
Experimental, Laboratorio Nacional de Fusión en CIEMAT, Madrid, 
Espanha;

Doutor Carlos Manuel Bolota Alexandre Correia, Professor Cate-
drático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra;

Doutor Carlos António Abreu Fonseca Varandas, Professor Cate-
drático (aposentado) do Instituto Superior Técnico da Universidade 
de Lisboa;

Doutor José Tito da Luz Mendonça, Professor Catedrático (aposen-
tado) do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa;

Doutor Luís Miguel de Oliveira e Silva, Professor Catedrático do 
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

16 de setembro de 2016. — O Reitor, António Cruz Serra.
209877485 

 Despacho n.º 11520/2016
Sob proposta de 20 de julho de 2016 do Conselho Científico do Insti-

tuto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, autorizo a abertura de 
um concurso documental para recrutamento na modalidade de trabalho 
em funções públicas, de dois Investigadores Principais, na área cientí-
fica de Física de Plasmas, Lasers e Fusão Nuclear, do Departamento de 
Física daquele Instituto, nos termos dos artigos 11.º, 15.º, 19.º e 20.º do 
Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril, que aprovou o estatuto da carreira 
de investigação científica.

Também, sob proposta da mesma data do Conselho Científico do 
Instituto e pelo mesmo Despacho, nomeio o júri do presente concurso, 
que será por mim presidido, e terá como vogais:

Doutor Friedrich Wagner, Professor (Emeritus) na Ernst -Moritz -Ardnt 
University, Max Planck Institutfür Plasmaphysik and Max Planck Ins-
titute for Plasma Physics, Greifswald, Alemanha;

Doutor Michel Chatelier, Scientific Advisor of the Director of  Physics 
Sciences in CEA, Cadarache, França;

Doutor Carlos Hidalgo Vera, Head Investigator, Responsable División 
Experimental, Laboratorio Nacional de Fusiónen CIEMAT, Madrid, 
Espanha;

Doutor Carlos Manuel Bolota Alexandre Correia, Professor Cate-
drático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra;

Doutor Carlos António Abreu Fonseca Varandas, Professor Cate-
drático (aposentado) do do Instituto Superior Técnico da Universidade 
de Lisboa;

Doutor Eduardo Jorge da Costa Alves, Investigador Coordenador do 
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa;

Doutor Luís Paulo Mota Capitão Lemos Alves, Professor Catedrático 
do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

16 de setembro de 2016. — O Reitor, António Cruz Serra.
209877347 

 Despacho n.º 11521/2016

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, em período probatório, na carreira e categoria 
de Especialista de Informática — Aviso n.º 1327/2016 de 04 de 
fevereiro.
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 

do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e na sequência de des-
pacho do Senhor Reitor 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 dos Serviços Centrais da Reitoria da Universidade de Lisboa, 
aberto pelo Aviso n.º 1327/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 24, de 04 de fevereiro, torna -se público que foi celebrado, 
no dia 11/08/16, com efeitos a 01/09/2016, contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado de Especialista de Informática, 
Grau 1, Nível 2, da carreira de Especialista de Informática, com Eduardo 
Rui Alves Perdigão de Almeida, auferindo a remuneração mensal de 
1373,12 €, (índice 400), nos termos do mapa I anexo do Decreto -Lei 
n.º 97/2001, de 26 de março, iniciando -se neste dia o estágio com caráter 
probatório com a duração de 180 dias, conforme disposto no Decreto -Lei 
n.º 265/88, de 28 de julho e por conjugação com alínea a) do n.º 1 do 
artigo 10.º, alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 97/2001 
de 26 de março e alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º do RCTFP — Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro.

16 de setembro de 2016. — O Reitor, António Serra.
209877314 


