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 Faculdade de Psicologia

Deliberação n.º 526/2018
O Conselho de Gestão da Faculdade de Psicologia da Universidade 

de Lisboa, na sua reunião de 10 de abril de 2018, ao abrigo do disposto 
do artigo 95.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e de acordo com os 
artigos 40.º e 41.º dos Estatutos da Faculdade de Psicologia publicados no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de 19 de dezembro de 2013, em 
anexo ao Despacho n.º 16489/2013 do Reitor da Universidade de Lisboa 
e dos artigos 44.º a 49.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, deliberou delegar 
no seu Presidente, Professor Doutor Luís Alberto Santos Curral, a com-
petência para fixar os planos específicos de pagamento das propinas que 
se enquadram no artigo 12.º do Regulamento de Propinas, aprovado pelo 
Despacho n.º 5621/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 102, de 7 de maio de 2015.

10 de abril de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Luís Curral.
311274028 

 Instituto Superior de Agronomia

Despacho n.º 4152/2018
Por despacho da Presidente do Instituto Superior de Agronomia, e 

para os efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Tra-
balho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho (doravante designada por LTFP), declara -se que a trabalhadora 
Isabel Alexandra Marques Baptista concluiu com sucesso o período 
experimental na carreira/categoria de técnica superior, de acordo com o 
processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto no n.º 3 do ar-
tigo 46.º da LTFP, que se encontra arquivado no seu processo individual.

Por despacho da Presidente do Instituto Superior de Agronomia, e 
para os efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Tra-
balho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho (doravante designada por LTFP), declara -se que a trabalhadora 
Diana Raquel Martins de Lemos da Cunha Faria concluiu com sucesso 
o período experimental na carreira/categoria de técnica superior, de 
acordo com o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, que se encontra arquivado no seu pro-
cesso individual.

Por despacho da Presidente do Instituto Superior de Agronomia, e 
para os efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Tra-
balho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho (doravante designada por LTFP), declara -se que a trabalhadora 
Margarida Maria Pedro Rocheta concluiu com sucesso o período ex-
perimental na carreira/categoria de técnica superior, de acordo com o 
processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto no n.º 3 do ar-
tigo 46.º da LTFP, que se encontra arquivado no seu processo individual.

6 de fevereiro de 2018. — A Presidente do Instituto Superior de 
Agronomia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.

311273356 

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 4153/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência dos 
procedimentos concursais comuns abertos pelos seguintes avisos, foram 
celebrados os seguintes contratos de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado:

Aviso n.º 11190/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 186, de 
26 de setembro de 2017: Diogo Santos Pereira, assistente técnico com 
a 1.ª posição remuneratória e o nível remuneratório 5, com data de 
início em 01 -04 -2018;

Aviso n.º 11268/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 27 de 
setembro de 2017: Afonso José de Vilhena Leitão Gregório e Alcino 
Pereira dos Reis, técnicos superiores com a 2.ª posição remuneratória 
e o nível remuneratório 15, com data de início em 01 -04 -2018;

Aviso n.º 11515/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 189, de 29 de 
setembro de 2017: David Jorge Lopes Batista Martinho, especialista de 
informática do grau 1, nível 2, em estágio, com o nível remuneratório 
entre o 18 e o 19, com data de início em 01 -04 -2018, e Jorge Simão 
Madeira Cordeiro de Aragão Goulart, especialista de informática do 
grau 1, nível 2, em estágio, com o nível remuneratório entre o 18 e o 19, 
com data de início em 10 -04 -2018;

Aviso n.º 11824/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 192, de 4 de 
outubro de 2017: Soraia Raquel Cacho Alexandre, técnico superior com 
a 2.ª posição remuneratória e o nível remuneratório 15, com data de 
início em 09 -04 -2018;

Aviso n.º 11825/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 192, de 
4 de outubro de 2017: Patrícia de Abrunhosa Januário, técnico superior 
com a 2.ª posição remuneratória e o nível remuneratório 15, com data 
de início em 09 -04 -2018;

Aviso n.º 11517/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 189, de 29 de 
setembro de 2017: Joana Carina da Silva Pereira, técnico superior com 
a 2.ª posição remuneratória e o nível remuneratório 15, com data de 
início em 16 -04 -2018;

Aviso n.º 11516/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 189, de 29 de 
setembro de 2017: Eva Mafalda de Sousa Andrade Carvalho, técnico 
superior com a 2.ª posição remuneratória e o nível remuneratório 15, 
com data de início em 16 -04 -2018;

Aviso n.º 12612/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 
20 de outubro de 2017: Tiago João Serrano de Sena, assistente técnico 
com a 1.ª posição remuneratória e o nível remuneratório 5, com data 
de início em 16 -04 -2018;

Aviso n.º 587/2018, Diário da República, 2.ª série, n.º 7, de 10 de 
janeiro de 2018: Filipa Andreia de Oliveira Trincão, assistente técnico 
com a 1.ª posição remuneratória e o nível remuneratório 5, com data 
de início em 16 -04 -2018.

16 de abril de 2018. — O Vice -Presidente para a Gestão Administra-
tiva, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.

311277682 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Declaração de Retificação n.º 307/2018
Por ter sido publicado com inexatidão o Edital n.º 264/2018 referente 

à abertura de concurso para recrutamento de dois postos de trabalho de 
Professor Associado para a área disciplinar de Informática, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 48, de 08/03/2018, a p. 7183, retifica -se que 
onde se lê «Doutor Manuel Tudichum de Serpa Vasconcelos, Professor 
Catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;» deve 
ler -se «Doutor Vasco Manuel Tudichum de Serpa Vasconcelos, Professor 
Catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;».

12 de março de 2018. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
311272498 

 Faculdade de Direito

Edital n.º 416/2018
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Univer-

sitária, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 168, de 31 de agosto, a Diretora da Faculdade de Direito 
da Universidade Nova de Lisboa, Prof.ª Doutora Teresa Pizarro Beleza, 
na sequência do despacho autorizador, de 5.02.2018, do Reitor da 
Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor João Sàágua, faz saber 
que está aberto concurso documental, pelo prazo de 30 dias úteis, a 
contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no Diário da 
República, para recrutamento de 2 postos de trabalho para Professor 
Catedrático na Área Disciplinar do 2.º Grupo — Direito Privado (todas 
as áreas disciplinares deste grupo previstas no n.º 5.2 do anexo ao Des-
pacho n.º 6444/2015, de 9 de junho, publicado no DR, 2.ª série, n.º 111 
de 9.06.2015) para a Faculdade de Direito desta Universidade.

O presente concurso é documental, tem caráter internacional e rege-
-se pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do referido 
Estatuto, bem como pelo Regulamento de Concursos da Carreira Do-
cente Universitária da UNL (Regulamento n.º 3012/2015, publicado na 
2.ª série do Diário da República, n.º 58 de 24 de março) e Regulamento 
dos Concursos da Carreira Docente da Faculdade de Direito da UNL 
(Regulamento 115/2013, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 59, de 25 de março).

I — Requisitos de admissão:
1 — Nos termos do artigo 40.º do ECDU, são requisitos para a can-

didatura ao presente concurso:
a) Ser titular do grau de doutor há mais de 5 anos;
b) Ser detentor do título de agregado.


