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 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso n.º 2959/2017
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na versão dada pela Portaria n.º 145 -A/2011,de 6 de abril, 
torna  -se público que a lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto de traba-
lho da carreira/categoria de Técnico Superior, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a Área 
Administrativa e Financeira (Projetos de Investigação), aberto pelo Aviso 
n.º 12066/2016, publicado no D.R. 2.ª série, n.º 190, de 3 de outubro de 
2016, homologada por despacho de 1 de março de 2017, do Presidente do 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, 
encontra -se afixada nas instalações do mesmo Instituto podendo também ser 
consultada na página eletrónica do ISCSP (www.iscsp.ulisboa.pt).

01.03.2013. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida Santos.
310304328 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 2960/2017
De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que a Doutora Sílvia Tere-
sade Azevedo Pina Neves, Professora Auxiliar Convidada da Faculdade 
de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, cessou funções por 
motivo de falecimento, com efeitos a partir de 26 de dezembro de 2016.

De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que Doutor An-
tónio Maria Veloso Bento, Professor Auxiliar com Agregação da 
Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da Madeira, cessou 
funções por motivo de falecimento, com efeitos a partir de 17 de 
janeiro de 2017.

1 de março de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310312533 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Direito

Despacho n.º 2415/2017

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento
de um posto de trabalho

de técnico superior da carreira geral de técnico superior
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que, precedendo procedimento 
concursal comum para a ocupação de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal da Faculdade de Direito 
da Universidade Nova de Lisboa, aberto por Aviso n.º 14337/2016, publi-
cado na 2.ª série do Diário da República, n.º 221, de 17 de novembro de 
2016, procedeu -se à celebração de contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, sujeito a período experimental de 180 dias, 
correspondente à duração determinada pelo disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 49.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o n.º 2 da 
cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, 
com Inês Henriques Braga, ficando colocada na 2.ª posição remuneratória 
e nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única, que corresponde 
à remuneração base de € 1.201,48, com efeitos a 8 de fevereiro de 2017.

Foi designado o seguinte júri para acompanhar o período experi-
mental:

Presidente — Professor Doutor Armando Marques Guedes, Professor 
Associado com agregação e Diretor do Centro de Investigação e Desen-
volvimento sobre Direito e Sociedade (CEDIS) da Faculdade de Direito 
da Universidade Nova de Lisboa.

Vogais Efetivos:
Licenciada Teresa Margarida Marques Correia e Pires, Administradora 

da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que substitui 
o presidente nas suas faltas e impedimentos;

Licenciado António Miguel Martin Lopes, Técnico Superior da Fa-
culdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

20 de fevereiro de 2017. — A Administradora, Teresa Margarida 
Pires.

310294674 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Engenharia

Aviso (extrato) n.º 2961/2017

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e contratação de Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, torna  -se público que a Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, vai proceder à abertura, pelo prazo de vinte 
dias úteis a contar da presente publicação, do procedimento concur-
sal de recrutamento e seleção de doutorado para o exercício de ati-
vidades no âmbito do projeto POCI -01 -0145 -FEDER -006984, Labo-
ratório Associado LSRE -LCM, financiado pelo FEDER, através do 
COMPETE2020 — Programa Operacional Competitividade e Inter-
nacionalização (POCI) e por fundos nacionais através da FCT — Fun-
dação para a Ciência e a Tecnologia. A indicação dos requisitos formais 
de provimento, de perfil pretendido, da composição do júri e dos crité-
rios de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP). 
O aviso integral deste procedimento estará disponível no sítio 
eletrónico em http://www.eracareers.pt/ e em https://sigarra.up.pt/
feup/pt/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12

3 de março de 2017. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João 
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.

310311253 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho n.º 2416/2017
Por meu despacho de 11 de janeiro de 2017 e considerando, por um 

lado, que o Edital n.º 780/2016 previa a exigência de licenciatura, como 
requisito de admissão ao concurso documental para recrutamento de um 
professor adjunto para a Área Científica de Terapia e Reabilitação —
Terapia Ocupacional, e, por outro lado, que esta exigência viola o dis-
posto no artigo 17.º do ECPDESP, bem como o direito de acesso à 
função pública previsto no n.º 2 do artigo 47.º da Constituição da Re-
pública Portuguesa, pelo presente, declara-se, nos termos e ao abrigo 
do disposto no artigo 161.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedimento 
Administrativo, a nulidade do Edital bem como dos atos procedimentais 
subsequentes.

2 de março de 2017. — O Presidente do Instituto Politécnico de Beja, 
Vito José de Jesus Carioca.

310308727 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho n.º 2417/2017
Declara -se que nos termos do n.º 11 do artigo 11.º dos Estatu-

tos da Escola Superior de Tecnologia e Saúde de Lisboa (Despacho 
n.º 13102/2015 de 16 de julho de 2015) foi eleita como Presidente do 
Conselho de Representantes da Escola a Professora Coordenadora Maria 
Helena Antunes Soares, cujos resultados eleitorais foram homologados 
por despacho do Presidente do IPL em 12.12.2016, tendo tomado posse 
em 12.01.2017.

12.01.2017 — O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Pro-
fessor Doutor Elmano da Fonseca Margato.

310311675 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Despacho (extrato) n.º 2418/2017
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Santarém, 

proferidos nas datas abaixo mencionadas:

De 11 de janeiro de 2017

José Luís Resende Ferreira e Sousa — autorizado o contrato de tra-
balho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente 


