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 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Contrato (extrato) n.º 173/2013
Por despacho do Reitor da Universidade dos Açores de 26 de 

abril de 2012:
É autorizado o Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Indeterminado de Vítor Humberto Guiomar Cardoso Ruas como Pro-
fessor Auxiliar da Universidade dos Açores, com efeitos desde 17 de 
fevereiro de 2012.

Isento de Fiscalização Prévia da Secção Regional dos Açores do 
Tribunal de Contas.

20 de fevereiro de 2013. — O Administrador, Francisco José Massa 
Flor Franco.

206774188 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despacho n.º 3061/2013
As circunstâncias fáticas e orçamentais, subjacentes ao meu despacho de 

30 de outubro de 2012, que permitiram a abertura do concurso documental 
internacional público para recrutamento, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas, de um lugar de professor catedrático para a 
área disciplinar de Medicina Veterinária, subárea de Ciências Pré -clínicas, 
da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, publicado, 
através do Edital n.º 986/2012, in DR, 2.ª série, n.º 216, de 8 de novembro, 
para colmatar as carências de pessoal docente qualificado no Departamento 
de Medicina Veterinária, alteraram -se substancialmente com o regresso 
próximo de um docente daquele Departamento, que se encontrava no uso 
de licença sem remuneração, de longa duração, para acompanhamento de 
cônjuge colocado no estrangeiro. Assim, tendo em conta a alteração das 
circunstâncias e os atuais constrangimentos orçamentais e ponderando o 
superior interesse público, determino, nos termos legais, a revogação do 
meu despacho de 30/10/2012, publicado, através do Edital n.º 986/2012, 
in DR, 2.ª série, n.º 216, de 8 de novembro.

11 de fevereiro de 2013. — O Reitor, Carlos Alberto dos Santos 
Braumann.

206767984 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 2788/2013

Celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por tempo indeterminado

Torna-se público, nos termos da alínea b) do artigo 37.º da Lei 
n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro e na sequência de despacho de 2 de 
novembro 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 da Reitoria da Universidade de Lisboa, Departamento de Do-
cumentação — Núcleo de Biblioteca, aberto pelo Aviso n.º 7297/2012, 
publicitado na 2.ª série do Diário da República, n.º 102, de 25 de maio 
de 2012, que foi celebrado, no dia 30/11/12, contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com Maria do Céu Godinho 
Marques, na primeira posição remuneratória e nível remuneratório 5 da 
carreira e categoria de Assistente Técnico, com início a 3/12/2012, em 
período experimental, com a duração de 120 dias.

12 de novembro de 2012. — O Administrador, David João Varela 
Xavier.

206768623 

 Declaração de retificação n.º 253/2013
Por ter saído com inexatidão o Edital n.º 161/2013, publicado no Di-

ário da República, 2.ª série, n.º 29, de 11 de fevereiro de 2013, relativo 
à execução de sentença do concurso para recrutamento de um posto de 
trabalho de Professor Associado, do Grupo de Biologia Vegetal, na área 
da Biologia Celular e Biotecnologia Vegetais, da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, onde se lê:

«[...] Doutor Gustavo Nuno Barbosa Nolasco — Professor Asso-
ciado com agregação em 1999 da Universidade do Minho [...]»

deve ler -se:
«[...] Doutor Gustavo Nuno Barbosa Nolasco — Professor Asso-

ciado com agregação em 1999 da Universidade do Algarve [...]»

e onde se lê:
«[...] a) docência de unidades curriculares, tendo em conta o número 

e a diversidade das unidades lecionadas [...]»

deve ler -se:
«[...] a) docência de disciplinas, tendo em conta o número e a 

diversidade das unidades lecionadas [...]»
15 de fevereiro de 2013. — O Chefe de Gabinete, Dr. Luís Carvalho.

206769611 

 Faculdade de Direito

Aviso n.º 2789/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de dois lugares 
de Técnico Superior para exercer funções na área financeira e 
patrimonial — Convocatória para realização da prova de conhe-
cimentos e lista de candidatos admitidos e excluídos.
1 — Nos termos do disposto no artigo 32.º, n.º 1, e 30.º, n.º 3, alí-

nea d), da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, convocam-se os candidatos admitidos ao 
procedimento concursal comum, para preenchimento de dois postos de 
trabalho de Técnico Superior para exercer funções na área financeira 
e patrimonial, constante no mapa de pessoal não docente da Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, mediante a celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo Aviso n.º 16382/2012, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 236, de 6 de dezembro de 2012 para a realização da prova 
de conhecimentos (PC).

2 — A prova de conhecimentos realizar-se-á no dia 5 de março de 
2013, pelas 10:00 horas, no anfiteatro 9, das instalações da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, sito na Alameda da Cidade Uni-
versitária.

3 — Nos termos do disposto no artigo 31.º, n.º 6, e 30.º, n.º 3, alí-
nea d), da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Por-
taria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se, ainda, os candidatos 
excluídos do procedimento.

4 — Mais se notifica que a lista de candidatos admitidos e excluídos 
se encontra afixada para consulta em placard afixado na morada supra 
indicada, podendo ainda ser consultada em http://www.fd.ul.pt.

18 de fevereiro de 2013. — A Presidente do Júri, Ana Paula Carreira.
206771441 

 Contrato (extrato) n.º 174/2013
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, e do disposto no artigo 254.º do Regime, aprovado 
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que cessaram 
funções por motivo de aposentação, as seguintes trabalhadoras da Fa-
culdade de Direito da Universidade de Lisboa:

Alice Nossa Senhora Martins Fernandes, Coordenadora Técnica, com 
efeitos a 1 de dezembro de 2012;

Eugénia Conceição Alves Lopes, Técnica Superior, com efeitos a 1 
de dezembro de 2012;

Maria Nazaré Henriques Delgado Costa Reis, Assistente Técnica, 
com efeitos a 1 de janeiro de 2013;

Elisa Quintela Mendes Silva, Assistente Operacional, com efeitos a 
12 de janeiro de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do T.C.)
18 de fevereiro de 2013. — A Secretária -Coordenadora, Ana Paula 

Carreira.
206768397 

 Faculdade de Medicina Dentária

Despacho (extrato) n.º 3062/2013
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que cessou a relação jurídica de 




