
24638  Diário da República, 2.ª série — N.º 185 — 25 de setembro de 2014 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho (extrato) n.º 11923/2014

Por despacho de 25 de setembro de 2013 do Reitor da Universidade 
da Beira Interior:

Doutora Ana Paula André Martins Fernandes, Professora Auxiliar 
por tempo indeterminado, em exercício de funções no Departamento de 
Matemática — concedida licença sabática para o ano letivo 2013/2014. 
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

18 de setembro de 2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e 
Pessoal, Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.

208102732 

 Despacho (extrato) n.º 11924/2014
Por despacho de 25 de julho de 2014 do Reitor da Universidade da 

Beira Interior:
Doutor André Resende Rodrigues da Silva, Professor Auxiliar, em 

exercício de funções no Departamento de Ciências Aeroespaciais — con-
cedida licença sabática pelo período de um ano, correspondendo ao 
primeiro e segundo semestres do ano letivo 2014/2015. (Não carece de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

18 de setembro de 2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e 
Pessoal, Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.

208103056 

 Despacho (extrato) n.º 11925/2014
Por despacho de 25 de julho de 2014 do Reitor da Universidade da 

Beira Interior:

Doutor António João Carvalho de Albuquerque, Professor Auxiliar 
por tempo indeterminado, em exercício de funções no Departamento de 
Engenharia Civil e Arquitetura — concedida licença sabática pelo perí-
odo de seis meses, correspondendo ao primeiro semestre do ano letivo 
2014/2015. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

18 de setembro de 2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e 
Pessoal, Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.

208102919 

 Despacho (extrato) n.º 11926/2014
Por despacho de 25 de julho de 2014 do Reitor da Universidade da 

Beira Interior:
Doutor Vítor Manuel Pissarra Cavaleiro, Professor Catedrático, por 

tempo indeterminado, em regime tenure, em exercício de funções no 
Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura — concedida licença 
sabática pelo período de seis meses, correspondendo ao segundo se-
mestre do ano letivo 2014/2015. (Não carece de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas).

18 de setembro de 2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e 
Pessoal, Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.

208102976 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 10745/2014

Para os devidos efeitos e nos termos do disposto nos artigos 49.º e 
57.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, notifica -se 
Cristina Maria Silva, Trabalhadora Arguida no Processo Disciplinar 
8/2013_SASUC, que o Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, 
por Despacho de 31 de julho de 2014, determinou aplicar -lhe a pena 
disciplinar de multa, no valor de €1.647.75 (mil seiscentos e quarenta 
e sete euros e setenta e cinco cêntimos), correspondente a 90 dias de 
retribuição base, a qual começa a produzir os seus efeitos legais 15 dias 
após a publicação do presente aviso, de acordo com o artigo 58.º do 
Estatuto Disciplinar, e deverá ser liquidada no prazo de 30 dias a contar 
do início da produção de efeitos.

Informa -se ainda que da referida decisão cabe recuso nos termos 
gerais da lei.

18 de setembro de 2014. — O Administrador, Jorge Amaral Tavares.
208104069 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Declaração de retificação n.º 965/2014
Por ter sido publicada com inexatidão a deliberação n.º 1426/2014, 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 14 de julho de 2014, 
retifica -se que onde se lê «delegar, nos termos e para os efeitos previstos 
nos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo, as 
competências para autorização de pagamento de despesas, nos seguintes 
dirigentes, no âmbito das respetivas unidades orgânicas: João Manuel 
da Silva Roquette, Presidente do Estádio Universitário da Universidade 
de Lisboa (EULisboa); Luís Carlos Guimarães de Carvalho, Diretor 
Executivo da Reitoria da Universidade de Lisboa; Vítor Rodrigues 
Marques, Coordenador do Núcleo de Instalações e Serviços Gerais do 
EULisboa, nos seguintes termos:» deve ler -se «delegar, nos termos e para 
os efeitos previstos nos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento 
Administrativo, as competências para autorização de pagamento de 
despesas, nos seguintes dirigentes: João Manuel da Silva Roquette, pre-
sidente do Estádio Universitário da Universidade de Lisboa (EULisboa); 
Luís Carlos Guimarães de Carvalho, diretor executivo da Reitoria da Uni-
versidade de Lisboa; Vítor Rodrigues Marques, coordenador do Núcleo 
de Instalações e Serviços Gerais do EULisboa, nos seguintes termos:».

15 de setembro de 2014. — A Administradora, Ana Maduro.
208101509 

 Despacho n.º 11927/2014
Para efeitos do disposto no artigo 12.º, n.º 6, da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro, por força do disposto no artigo 73.º do Regime do Con-
trato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, declara -se que a trabalhadora Sandra Sofia Pereira 
Firmino de Pina Brito, concluiu com sucesso o seu período experimental 
na carreira e categoria de Técnico Superior de acordo com o processo 
de avaliação, elaborado nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 12.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, que se encontra arquivado no 
seu processo individual.

1 de setembro de 2014. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

208102546 

 Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 11928/2014
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 

27 de fevereiro, torna -se público que cessou funções, a 31 de agosto de 
2014, por denúncia do contratado, o seguinte colaborador da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa, com contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo:

Armando José de Oliveira Brito de Sá — Prof. Auxiliar Convidado 
a 30 % do Instituto de Medicina Preventiva.

12 de agosto de 2014. — O Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira.
208104636 

 Instituto Superior Técnico

Aviso n.º 10746/2014
1 — Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final relativa ao 
procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho na 
categoria e carreira de técnico superior, do mapa de pessoal do Instituto 
Superior Técnico, aberto pelo aviso n.º 4141/2014, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 60, de 26 de março de 2014.

2 — A lista unitária de ordenação final, homologada por despacho do 
presidente do Instituto Superior Técnico de 17 de setembro de 2014, foi 
notificada aos candidatos, através de e -mail, encontrando -se afixada em 
local visível e público das instalações da Direção de Recursos Humanos 
e disponibilizada na página eletrónica em http://drh.tecnico.ulisboa.
pt/nao -docentes/recrutamento -nao -docentes/, tudo nos termos dos n.os 4, 
5 e 6 do artigo 36.º da referida portaria.


