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 Despacho n.º 1799/2018
Torna -se público que o Professor Doutor Miguel Bénard da Costa 

Tamen, Professor Catedrático da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, foi eleito Diretor da mesma Faculdade, nos termos das dis-
posições conjugadas do artigo n.º 24.º dos seus Estatutos, e da alínea c), 
do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa, tendo 
tomado posse em 29 janeiro de 2018, conferida pelo Reitor, Professor 
Doutor António Cruz Serra.

29 de janeiro de 2018. — O Diretor Executivo, Ricardo Reis.
311099206 

 Faculdade de Medicina

Aviso n.º 2303/2018
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se 
pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no 
procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho 
de Técnico Superior, da Carreira Geral de Técnico Superior, para exer-
cer funções na estrutura da Unidade Financeira — Gestão de Projetos 
Científicos, da Área de Recursos Humanos e Financeiros da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa, aberto pelo aviso n.º 7313/2017 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 125 de 30 de junho de 
2017, homologada por despacho do Sr. Diretor da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa de 05 de fevereiro de 2018:

1.º Ana Catarina Pais Silva — 16,660 valores
5 de Fevereiro de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.

311115705 

 Faculdade de Medicina Dentária

Despacho (extrato) n.º 1800/2018
Considerando que a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 

de Lisboa pretende celebrar contrato para aquisição de eletricidade em 
regime de mercado livre para Portugal, ao abrigo do Lote 8 (agregado) 
do Acordo Quadro AQ -ELE2015, com a IBERDROLA Clientes Portu-
gal, Unipessoal, L.da com o NIPC 502124083, com sede na Avenida da 
Liberdade n.º 180 A 6.º Andar, 1250 -146 Lisboa, Portugal;

Considerando que o preço contratual estimado em função dos consu-
mos do contraente público é de (euro) 541887,41 (quinhentos e quarenta 
e um mil, oitocentos e oitenta e sete euros e quarenta e um cêntimos);

Considerando que a despesa decorrente da execução do contrato 
dará lugar a um encargo em mais do que um ano económico: 2018, 
2019 e 2020;

Face ao estabelecido no n.º 5 do artigo 11.º, do Decreto -Lei n.º 127/2012, 
de 21 de junho, no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, e no uso da competência delegada pelo Despacho n.º 3628/2016, 
dos Ministros de Estado e das Finanças e da Educação e Ciência, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 11 de março:

1 — Autorizo a assunção de compromissos plurianuais decorrentes 
da execução do contrato acima referido, de acordo com a seguinte 
repartição de valores anuais:

2018 — (euro) 170714,39;
2019 — (euro) 180425,62;
2020 — (euro) 190747,40.

2 — O montante necessário para fazer face aos compromissos de-
correntes da execução do contrato será suportado através de receitas 
próprias da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, 
inscritas e a inscrever no seu orçamento de acordo com a repartição de 
valores apresentada.

3 — O montante fixado em cada ano é acrescido do saldo apurado 
ao ano que o antecede.

4 — O presente despacho produz efeitos à data de 9 de novembro 
de 2017.

01/02/2018. — O Diretor, Prof. Catedrático Luís Miguel Pires Lopes.
311106877 

 Despacho (extrato) n.º 1801/2018
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Uni-

versidade de Lisboa, de 31 de janeiro de 2018, por delegação do Reitor 
da UL, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, nos termos do ECDU a João Pedro 
Caramujo Ribeiro Canta, como Assistente Convidado, em regime de 
tempo parcial, de 50 %, escalão 1, índice 140, com início em 01/02/2018 
e términus a 30/06/2018.

(Não carece de visto prévio do T.C.).
02/02/2018. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.

311109988 

 Despacho (extrato) n.º 1802/2018

Publicitação de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado e nomeação do júri do Período

Experimental da trabalhadora Cristina Dominguez Iglesias
Em cumprimento 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, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal, aberto pelo Aviso n.º 10750/2017, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de 19 de setembro 
de 2017, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com a trabalhadora Cristina Dominguez Iglesias, 
com a remuneração correspondente à 1.ª posição e ao nível 5 da tabela 
remuneratória única, ao qual está associado o montante pecuniário de 
683,13 €, com efeitos a 2 de fevereiro de 2018.

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

Presidente — Mestre Cristina da Silva Figueira Fernandes, Dire-
tora Executiva da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
de Lisboa.

Vogais efetivos — Maria Inês Marques Dias Santos, Coordenadora 
Técnica dos Serviços de Recursos Humanos da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade de Lisboa que substituirá o Presidente do 
Júri nas suas faltas e impedimentos e José Bernardino de Matos Cortes 
Seabra, Técnico de Informática da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa;

Vogais Suplentes — Helena Maria Leiria de Matos, Técnica Superior 
da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e Luiza 
Margarida Gehl da Fonseca Bastos Baptista, Técnica Superior na Bi-
blioteca da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
05/02/2018. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.

311114563 

 Despacho (extrato) n.º 1803/2018

Publicitação de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado e nomeação do júri do Período 

Experimental da trabalhadora Susana Antónia Ferreira Reis
Em cumprimento 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, torna -se público que, na sequência do 
procedimento concursal, aberto pelo Aviso n.º 8575/2017, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 147, de 1 de agosto de 2017, foi cele-
brado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com a trabalhadora Susana Antónia Ferreira Reis, 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 1 de fevereiro de 2018.

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

Presidente — Mestre Cristina da Silva Figueira Fernandes, Dire-
tora Executiva da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
de Lisboa

Vogais Efetivos: Carlos Manuel Castro Coelho da Silva, Técnico 
Superior do Departamento de Património e Compras da FMDUL que 
substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos e Vera 
Lúcia Ferreira de Almeida, Técnica Superior na Divisão de Serviços 
Financeiros, Técnicos e Patrimoniais da Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade de Lisboa;

Vogais Suplentes — Maria de Lurdes Martins Vaz Ferreira, Técnica 
Superior da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa 
e Helena Maria Leiria de Matos, Técnica Superior da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade de Lisboa.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
5/02/2018. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.

311114603 


