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correspondente a 30 % do escalão 1, índice 195, da tabela aplicável aos
docentes universitários.

Despacho n.º 5753/2015

24/04/2015. — A Presidente Instituto Superior de Agronomia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.
208653477

Por despacho de 6 de abril de 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 66, de 6 de abril, foi aprovada a abertura de um
concurso documental, de âmbito internacional, para recrutamento de
1 (um) posto de trabalho de Professor Associado, na área disciplinar
de Ciências Sociais;
Considerando que foram suscitadas interpretações dúbias quanto aos
termos como está redigido o Edital identificado, nomeadamente quanto
à oportunidade da densificação dos parâmetros de avaliação;
Considerando que a manutenção do procedimento concursal, nos
termos atuais, pode prejudicar a necessária segurança e estabilidade
de todo o processo;
Considerando ainda a necessidade de salvaguardar, inequivocamente,
os padrões de exigência e os princípios da transparência, isenção e imparcialidade, pelos quais se pauta a conduta desta Universidade;
Determino a revogação do ato administrativo, ao abrigo dos artigos
165.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, que autorizou a abertura do procedimento concursal supramencionado.
15 de maio de 2015. — O Reitor, Professor Doutor Manuel António
Cotão de Assunção.
208650058

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Aviso n.º 5912/2015
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, que aprovou a Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas (LTFP), publica-se que foi celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado entre a Reitoria
da Universidade Nova de Lisboa e Raquel Alexandra Garcia Vieira
Martinho, com início a 1 de maio de 2015, no seguimento do processo
de consolidação da mobilidade interna na categoria de assistente técnico,
ao abrigo do disposto no artigo 99.º da LTFP.
18 de maio de 2015. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.
208652489

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Instituto Superior de Agronomia
Despacho n.º 5754/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 23.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, por meu
despacho de 27 de janeiro de 2015, é renovada a comissão de serviço à
licenciada Orlanda Cristina Ramos Timas, no cargo de direção intermédia
de 1.º grau, para exercer o cargo de Diretora de Serviços da Direção
Administrativa e Financeira, por um período de três anos, com efeitos
a 11 de abril de 2015.
13/04/2015. — A Presidente Instituto Superior de Agronomia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.
208649021
Despacho n.º 5755/2015
Por despacho da Presidente do Instituto Superior de Agronomia, torna-se público que, nos termos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 46.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, a trabalhadora Paula Alexandra Seguro Ferreira, concluiu
com sucesso o período experimental na carreira e categoria de técnica
superior, com a avaliação final de 17,2 valores.
20/04/2015. — A Presidente do Instituto Superior de Agronomia,
Professora Doutora Amarílis de Varennes.
208653136

Faculdade de Economia
Despacho (extrato) n.º 5758/2015
Por decisão do Conselho de Faculdade da Nova School of Business
and Economics de 28 de abril de 2015, ratificada por despacho de 5 de
maio de 2015, do Reitor da Universidade Nova de Lisboa, foi nomeada a
Doutora Ana Maria Matias Santos Balcão Reis Peão da Costa, Professora
Associada, no cargo de Presidente do Conselho Pedagógico da mesma
Faculdade, pelo período de três anos, a partir da data da decisão.
15 de maio de 2015. — O Diretor, Daniel Abel Monteiro Palhares
Traça.
208648439

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
Despacho (extrato) n.º 5759/2015
Por despacho de 20 de abril de 2015, do presidente do IPG, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com período experimental de 5 anos, de Isa Margarida Vitória
Severino, com a categoria de professora adjunta, em regime de dedicação
exclusiva, índice remuneratório 185, com efeitos a partir de 21 de março
de 2015, atualizável nos termos legais.
18 de maio de 2015. — O Presidente do Instituto Politécnico da
Guarda, Constantino Mendes Rei.
208648999

Despacho n.º 5756/2015
Por despacho da Presidente do Instituto Superior de Agronomia, de
15 de dezembro de 2014, proferido por delegação do Reitor da Universidade de Lisboa, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com Arq. Sónia Cristina Valdeira Lourenço,
para exercer funções de assistente convidada a 50 %, no período de
18 de dezembro de 2014 a 17 de dezembro de 2015, com remuneração
correspondente a 50 % do escalão 1, índice 140, da tabela aplicável aos
docentes universitários.
24/04/2015. — A Presidente do Instituto Superior de Agronomia,
Professora Doutora Amarílis de Varennes.
208653347
Despacho n.º 5757/2015
Por despacho da Presidente do Instituto Superior de Agronomia, de 28
de agosto de 2014, proferido por delegação do Reitor da Universidade
de Lisboa, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com Arqº Nuno Joaquim Costa Cara de Anjo
Lecoq, para exercer funções de professor auxiliar convidado a 30 %, no
período de 1 de setembro 2014 a 30 de junho de 2016, com remuneração

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Aviso n.º 5913/2015
Procedimento Concursal Comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em
vista o preenchimento de dois postos de trabalho, da carreira e
categoria de Assistente Técnico para a área Financeira do Instituto
Politécnico de Lisboa.
1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral de Trabalho
em Funções Públicas (LTFP), aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, conjugado com o artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, torna-se público que, por despacho de 30.04.2014 do
Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, se encontra aberto procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de
dois postos de trabalho, da carreira e categoria de Assistente Técnico,

