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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Direito

Despacho n.º 2075/2018
Nos termos do disposto no Artigo 34.º dos Estatutos da Faculdade de 

Direito da Universidade de Direito, nomeio Subdiretoras da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa:

Prof.ª Doutora Paula Vaz Freire;
Prof.ª Doutora Raquel Brízida Castro.
30 de janeiro de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Pedro Romano 

Martinez.
311136336 

 Despacho n.º 2076/2018
Nos termos do artigo 36.º dos Estatutos da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, aprovados pelo Despacho n.º 15674 -C/2013, 
publicados no Diário da República, n.º 232, de 29 de novembro de 2013, 
determino que o Conselho de Gestão passa a ter a seguinte composição: 
Diretor, Professor Doutor Pedro Romano Martinez, Subdiretora Profes-
sora Doutora Paula Vaz Freire, Diretora Executiva, Professora Doutora 
Cláudia Madaleno e Coordenadora do Núcleo de Gestão Financeira e 
Patrimonial, Dra. Ana Sofia Ramos.

1 de fevereiro de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Pedro Romano 
Martinez.

311136499 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso n.º 2723/2018
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 pro-
cedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um 
posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, na mo-
dalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, para a Área de Comunicação e Imagem, aberto pelo Aviso 
n.º 12220/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 197, de 
12 de outubro, foi homologada por despacho de 9 de fevereiro de 2018, 
do Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa, e se encontra afixada nas instalações do mesmo 
Instituto podendo também ser consultada na página eletrónica do ISCSP 
(www.iscsp.ulisboa.pt).

9 de fevereiro de 2018. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida 
Santos.

311137202 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Declaração de Retificação n.º 151/2018
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 960/2018, no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 14, de 19 de janeiro, relativo ao procedimento 
concursal para preenchimento de três postos de trabalho, na carreira e 
categoria de assistente operacional, previstos e não ocupados no mapa 
de pessoal da Universidade da Madeira, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer 
funções na Universidade da Madeira, cumpre proceder à respetiva re-
tificação, nos termos a seguir:

No ponto 2, onde se lê:
«Modalidade de contrato: o procedimento concursal destina -se 

à ocupação de dois postos de trabalho, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previsto 
no mapa de pessoal da Universidade da Madeira, de acordo com o 
disposto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.»

deve ler -se:
«Modalidade de contrato: o procedimento concursal destina -se à 

ocupação de três postos de trabalho, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previsto 
no mapa de pessoal da Universidade da Madeira, de acordo com o 

disposto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.»
19 de janeiro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.

311074922 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Despacho (extrato) n.º 2077/2018
Por despacho de 12.01.2018, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutor Mário João Ferreira Monte — Autorizado o contrato de tra-

balho em funções públicas por tempo indeterminado em regime de 
tenure, na categoria de Professor Catedrático na área disciplinar de 
Ciências Jurídicas Criminais, da Escola de Direito, do mapa de pessoal 
da Universidade do Minho, na sequência de procedimento concursal, 
com efeitos a partir de 12.01.2018, com direito à remuneração base 
de 4.664,97 €, correspondente ao nível remuneratório entre 82 e 83, 
da tabela remuneratória única. (Isento de Fiscalização Prévia do TC).

16 de fevereiro de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Fer-
reira Fernandes.

311137649 

 Despacho (extrato) n.º 2078/2018
Por despacho de 30.11.2017, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutor António José Vilela Pontes — Autorizado o contrato de traba-

lho em funções públicas por tempo indeterminado em regime de tenure, 
na categoria de Professor Associado na área disciplinar de Ciência e 
Engenharia de Polímeros e Compósitos, da Escola de Engenharia, do 
mapa de pessoal da Universidade do Minho, na sequência de proce-
dimento concursal, com efeitos a partir de 30.11.2017, com direito à 
remuneração base de 3.764,71 €, correspondente ao nível remuneratório 
entre 64 e 65, da tabela remuneratória única. (Isento de Fiscalização 
Prévia do TC).

Doutor João Miguel Amorim Novais Costa Nóbrega — Autorizado 
o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
em regime de tenure, na categoria de Professor Associado na área dis-
ciplinar de Ciência e Engenharia de Polímeros e Compósitos, da Escola 
de Engenharia, do mapa de pessoal da Universidade do Minho, na se-
quência de procedimento concursal, com efeitos a partir de 30.11.2017, 
com direito à remuneração base de 3.601,03 €, correspondente ao nível 
remuneratório entre 61 e 62, da tabela remuneratória única. (Isento de 
Fiscalização Prévia do TC).

16 de fevereiro de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Fer-
reira Fernandes.

311137698 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Direito

Despacho n.º 2079/2018
Por despacho do Diretor da Faculdade de Direito da Universidade 

do Porto, de 28 de agosto de 2017, e nos termos legalmente previstos, 
foram autorizadas as celebrações de contrato de trabalho em funções 
públicas, a termo resolutivo certo, com efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2017 e término a 31 de agosto de 2018, com:

1 — Ana Margarida Amorim dos Santos, na categoria de Assistente 
Convidado, em regime de tempo parcial a 57,1 %, com a remuneração 
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 140;

2 — Ana Sofia Ferreira de Castro Oliveira, na categoria de Profes-
sor Auxiliar Convidado, em regime de tempo parcial a 17,9 %, com a 
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 195;

3 — Diogo Paulo Lobo Machado Pinto da Costa, na categoria de 
Professor Auxiliar Convidado, em regime de tempo parcial a 25 %, com a 
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 195;

4 — Fátima da Cruz Rodrigues, na categoria de Professor Auxiliar 
Convidado, em regime de tempo parcial a 25 %, com a remuneração 
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 195;

5 — Inês Maria Ermida de Sousa Guedes, na categoria de Profes-
sor Auxiliar Convidado, em regime de tempo parcial a 60 %, com a 
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 195;

6 — Luís Miguel da Cunha Lourenço Vieira Ferreira, na categoria 
de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial a 35,7 %, com a 
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 140;


