
402  Diário da República, 2.ª série — N.º 3 — 4 de janeiro de 2018 

2.º Vogal efetivo: Lic.ª Maria Alexandra Maciel Marques Ramos, 
Técnica Superior da Assessoria e Secretariado do Instituto de Educação 
da Universidade de Lisboa.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
4 de dezembro de 2017. — A Diretora Executiva, Lic.ª Carminda 

Pequito Cardoso.
310998702 

 Despacho n.º 212/2018
Considerando que o Professor Doutor Pedro Guilherme Rocha dos 

Reis cessou em 11 de dezembro as funções de Subdiretor e membro do 
Conselho de Gestão, por motivo de ter tomado posse como membro 
do Conselho de Escola do Instituto de Educação da Universidade de 
Lisboa;

Considerando ainda que, nos termos do n.º 1 do artigo 40.º dos Es-
tatutos do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa publicados 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 243, de 16 de dezembro de 2013, 
em anexo ao Despacho n.º 16 290/2013 do Reitor da Universidade de 
Lisboa, o Conselho de Gestão, órgão de gestão administrativa e finan-
ceira, é constituído pelo Diretor que preside, o Diretor Executivo e por 
um vogal designado pelo Diretor de entre os docentes e investigadores 
do Instituto;

Designo, com efeitos a partir de 12 de dezembro de 2017, a Dou-
tora Cecília Galvão Couto, Professora Catedrática, como membro 
do Conselho de Gestão do Instituto de Educação da Universidade 
de Lisboa.

Proceda -se à publicação do presente despacho no Diário da República.

12 de dezembro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor João Pedro 
Mendes da Ponte.

310998792 

 Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

Despacho n.º 213/2018
De acordo com a competência delegada pelo Reitor da Universidade 

de Lisboa, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a 
termo resolutivo certo, a tempo parcial (50 %), com o Doutor Carlos 
Manuel Baptista Cardoso Ferreira, com início a 15 de outubro de 2016 
e termo a 14 de outubro de 2017, com a categoria de Professor Auxiliar 
Convidado e o vencimento correspondente ao Escalão 1, índice 195, 
nos termos dos artigos n.º 15.º e n.º 31.º do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, republicado em anexo do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 
31 de agosto.

(Não carece de visto prévio do T.C)

19/10/2016. — A Presidente do IGOT -ULisboa, Prof.ª Doutora Maria 
Lucinda Fonseca.

310996507 

 Despacho n.º 214/2018
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, torna -se público que, na sequência do 
procedimento concursal, aberto pelo Aviso n.º 6740/2016, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de 30 de maio de 2016, e após 
negociação do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com a Licen-
ciada Cláudia Marília Nunes, na carreira e categoria de Técnico Superior, 
com a remuneração correspondente à 2.ª posição e ao nível 15 da tabela 
remuneratória única, ao qual está associado o montante pecuniário de 
1.201,48 €, com efeitos a 13 de janeiro de 2017.

Para os efeitos previstos no artigo 45.º, 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, o júri do período experimental terá a seguinte composição:

Presidente: Mestre Paulo Sérgio de Figueiredo Ferreira, Diretor 
executivo do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da 
Universidade de Lisboa.

Vogais efetivos:
Prof. Doutor José Luís Gonçalves Moreira da Silva Zêzere, Vice-

-Presidente do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da 
Universidade de Lisboa, que substituirá o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos;

Dr.ª Sara Alexandra Figueira Dâmaso, Técnica Superior do Instituto 
de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.

Vogal suplente:
Prof. Mário Adriano Ferreira do Vale, Professor Catedrático do Ins-

tituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de 
Lisboa.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

16.01.2017. — A Presidente do IGOT -ULisboa, Prof.ª Doutora Maria 
Lucinda Fonseca.

311002175 

 Despacho n.º 215/2018
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, torna -se público que, na sequência do 
procedimento concursal, aberto pelo Aviso n.º 6738/2016, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de 30 de maio de 2016, 
e após negociação do posicionamento remuneratório, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com a Licenciada Rute Andrea da Costa Vieira, na carreira e categoria 
de Técnico Superior, com a remuneração correspondente à 2.ª posição 
e ao nível 15 da tabela remuneratória única, ao qual está associado 
o montante pecuniário de 1.201,48 €, com efeitos a 13 de janeiro de 
2017.

Para os efeitos previstos no artigo 45.º, 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, o júri do período experimental terá a seguinte composição:

Presidente:
Prof. Doutor José Manuel Henriques Simões, Professor Catedrático 

do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade 
de Lisboa.

Vogais efetivos:
Prof.ª Doutora Margarida Maria de Araújo Abreu Vilar Queirós do 

Vale, Professora Auxiliar do Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;

Mestre Paulo Sérgio de Figueiredo Ferreira, Diretor executivo do 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade 
de Lisboa.

Vogal suplente:
Prof. Doutor Paulo Alexandre Morgado Sousa, Professor Auxiliar do 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

16.01.2017. — A Presidente do IGOT -ULisboa, Prof.ª Doutora Maria 
Lucinda Fonseca.

311002248 

 Despacho n.º 216/2018
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, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal, aberto pelo Aviso n.º 6739/2016, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de 30 de maio de 
2016, e Declaração de retificação n.º 638/2016 (publicada no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 112, de 14 de junho de 2016), e após ne-
gociação do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com a 
Mestre Sandra Cristina Neves Fernandes Domingues, na carreira e 
categoria de Técnico Superior, com a remuneração correspondente à 
2.ª posição e ao nível 15 da tabela remuneratória única, ao qual está 
associado o montante pecuniário de 1.201,48 €, com efeitos a 13 de 
janeiro de 2017.

Para os efeitos previstos no artigo 45.º, 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, o júri do período experimental terá a seguinte composição:

Presidente:
Prof. Doutor José Luís Moreira Zêzere, Vice -Presidente do Instituto 

de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.

Vogais efetivos:
Prof. Doutor Paulo Alexandre Morgado Sousa, Professor Auxiliar do 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, que substituirá o 
Presidente nas suas faltas e impedimentos;

Mestre Paulo Sérgio de Figueiredo Ferreira, Diretor executivo do 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade 
de Lisboa.


