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no Código dos Contratos Públicos nos contratos de empreitada de obras 
públicas, de locação ou aquisição de bens móveis ou de aquisição de 
serviços de valor superior a 5.000 € e até 75.000 €.

d) Na comissão de administração as competências para a decisão 
de contratação de empreitada de obras públicas, de locação ou aqui-
sição de bens móveis ou de aquisição de serviços de valor superior a 
75.000 €.

Aprovada em reunião do conselho geral de 17 de fevereiro de 2018.

22 de fevereiro de 2018. — O Bastonário da Ordem dos Solicitadores 
e dos Agentes de Execução, José Carlos Resende.

311161413 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 3243/2018
Por despacho exarado, a 12/01/2018, pelo Reitor da Universidade 

de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, 
foram autorizadas as contratações do Doutor Eric Claude Font e da 
Doutora Joana Paula Machado Ribeiro e celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, em período experi-
mental, como Professores Auxiliares a tempo integral, com dedicação 
exclusiva com o posicionamento remuneratório entre o 53.º e o 54.º 
níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31/12, a que corresponde a remuneração 
de €3.191,82.

As contratações, com início a 01/09/2018 e 08/02/2018, respeti-
vamente, resultam da conclusão do concurso documental internacio-
nal destinado ao preenchimento de dois postos de trabalho, na cate-
goria de Professor Auxiliar, do mapa de pessoal da Universidade de 
Coimbra, para desempenho de funções no Departamento de Ciências 
da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia, aberto por Edital 
n.º 609/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 163 
de 24 de agosto de 2017, na bolsa de emprego público, através do 
OE201708/0457 e no sítio da internet da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, I. P. (url: www.eracareers.pt), através do Unique identifier: 
4884daf3 -fc16 -40c4 -a7f1 -c87045561d4d.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)

22/02/2018. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Elsa Marques.

311162491 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despacho n.º 2527/2018
1 — Pelo Despacho n.º 9332/2017 (2.ª série), de 23 de outubro foi 

publicitada no Diário da República, a lista unitária de ordenação final, 
homologada pela Reitora da Universidade de Évora em 28/09/2017, 
relativa ao procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 5464/2017 
(2.ª série), e BEP Oferta OE201705/0273, ambos de 17 de maio.

2 — Nos termos dos nos 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, 
de 6 de abril, sempre que a lista de ordenação final contenha um número de 
candidatos aprovados, superior aos postos de trabalho a ocupar, é sempre 
constituída uma reserva de recrutamento interna, que pode ser utilizada 
no prazo máximo de 18 meses.

3 — Nestes termos, por despacho da Reitora da Universidade de 
Évora de 31/01/2018, e após consulta à Direção-Geral da Qualificação 
dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), tendo a entidade gestora 
do sistema de requalificação declarado a inexistência de trabalhadores 
em situação de requalificação cujo perfil se adeque às caraterísticas dos 
postos de trabalho em causa, foi autorizada a ocupação de mais um posto 
de trabalho previsto e não ocupado do mapa de pessoal desta Univer-
sidade, da categoria de técnico superior, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, pelo período de 
2 anos, renovável, pela candidata ordenada em 3.º lugar, Cristina Isabel 
Barradas dos Santos Louro.

26/02/2018. —A Administradora da Universidade de Évora,  Maria 
Cesaltina Frade Louro.

311162483 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Motricidade Humana

Despacho n.º 2528/2018
Nos casos de ausência, falta ou impedimento, designo como meu 

suplente, nos termos e para os efeitos do artigo 42.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, o licenciado Dário Teixeira Vilela, Chefe da Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos.

O referido exercício de funções em suplência abrange os poderes que 
me foram delegados e subdelegados pelo Sr. Presidente da Faculdade 
de Motricidade Humana através dos Despachos n.º 11040/2014, de 14 
de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 166 de 29 
de agosto de 2014 e n.º 14846/2015, de 16 de novembro, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 15 de dezembro de 2015.

2 de fevereiro de 2018. — O Diretor Executivo da FMH, Pedro Ale-
xandre dos Santos Simão.

311113064 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso (extrato) n.º 3244/2018
Nos termos do estipulado na alínea d) n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se pública a lista nominativa dos tra-
balhadores do mapa de pessoal não docente do Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, que cessou funções 
no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2017:

Concurso público:
Sara Cristina Costa Gonçalves, Técnica Superior, posicionada no 

nível 15 e 2.ª posição remuneratória, com efeitos a 01/06/2017;

Consolidação definitiva da mobilidade na categoria:
Joana Isabel Ferreira Fernandes, Técnica Superior, posicionada no 

nível 15 e 2.ª posição remuneratória, com efeitos a 01/10/2017;

Aposentação:
Maria Adelaide Amado Boto Mota Gonçalves, Assistente Técnica, 

posicionada no nível 12.1 e 7.1 posição remuneratória, com efeitos a 
01/01/2017.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de contas)
25 de janeiro de 2018. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida 

Santos.
311100428 

 Aviso (extrato) n.º 3245/2018
Nos termos previstos no n.º 1 e 2, do artigo 26.º da Lei n.º 114/2017, de 

29 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 2018, 
por despacho de 12 de janeiro de 2018 do Diretor -Geral do Gabinete de 
Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais -GPEARI, 
Doutor José Carlos Azevedo Pereira, foi autorizada a prorrogação ex-
cecional da situação de mobilidade intercarreiras até 31 de dezembro 
de 2018, ao Técnico Superior Pedro Gomes Rodrigues, a exercer funções 
docentes neste Instituto na categoria de Professor Auxiliar em regime de 
dedicação exclusiva, com efeitos a 1 de janeiro de 2018.

29 de janeiro de 2018. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida 
Santos.

311101716 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Regulamento n.º 152/2018
Por força do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo 

e do artigo 110.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e obtido 
o parecer favorável do Colégio de Diretores, o Projeto de regulamento 
relativo às carreiras, ao recrutamento e aos contratos de trabalho dos 
docentes em regime de contrato de trabalho da Universidade Nova 
de Lisboa é submetido a consulta pública, para recolha de sugestões, 


