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PARTE D
TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO NORTE
Despacho n.º 12408/2014
Por despacho do Secretário de Estado da Administração Judiciária
de 20 de janeiro de 2005 (publicado com o n.º 2732/2005, no Diário da
República, 2.ª série, n.º 25, de 4 de fevereiro de 2005) foi determinada
a continuação e o desenvolvimento do projeto de informatização da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, cujas tarefas são desempenhadas por magistrados judiciais e do ministério público, designados
pelo Presidente do Tribunal, prorrogando-se a vigência do despacho do
Secretário de Estado da Justiça de 31 de março de 2004 (publicado com o

n.º 7546/2004, no Diário da República, 2.ª série, de 16 de abril de 2004),
com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2005 e até que se mantenham os
pressupostos que lhe são subjacentes.
Assim, designo para integrar o grupo de trabalho responsável pelo
projeto de informatização, da jurisprudência do Tribunal Central Administrativo Norte, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2014, o senhor
Juiz Desembargador Pedro Nuno Pinto Vergueiro, em substituição da
Exma. Sra. Juíza Desembargadora Dra. Irene Isabel Gomes das Neves,
nomeada Presidente da área geográfica dos TAF(S) da Zona Norte.
30 de setembro de 2014. — O Presidente do Tribunal Central Administrativo Norte, Nuno Filipe Morgado Teixeira Bastos.
208131106

PARTE E
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Contrato (extrato) n.º 522/2014

Reitoria

Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 17 de julho
de 2014 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com o mestre Paulo Jorge de Melo Cristóvão,
na categoria de assistente convidado, em regime de tempo parcial a
50 %, para a Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, no período de 26 de julho de 2014 a 25 de julho de
2015, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 140
da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico,
considerando-se rescindido o contrato anterior.
4 de agosto de 2014. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos,
Sílvia Cabrita.
208134525

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho (extrato) n.º 12409/2014
Por despacho de 27 de julho de 2012 do Reitor da Universidade da
Beira Interior:
Cláudia Maria Gomes Mendes da Silva, Assistente Convidada, em
exercício de funções no Departamento de Psicologia e Educação — concedida dispensa de serviço no 1.º semestre do ano letivo 2012/2013. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
1 de outubro de 2014. — A Chefe de Divisão de Expediente e Pessoal,
Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.
208129771

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.º 12410/2014
Nos termos do Despacho n.º 10867/2013, de 06 de agosto, do Senhor
Reitor da Universidade de Coimbra, publicado na 2.ª série do Diário
da República, n.º 161, de 22 de agosto, subdelego no subdiretor da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Doutor Rui Manuel
de Figueiredo Marcos, a competência para presidir ao júri da prova de
doutoramento em Direito, no ramo de especialização de Direito Público,
requerida por Ana Cláudia Nascimento Gomes.
25 de fevereiro de 2014. — O Diretor da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, António dos Santos Justo.
208132865

Declaração de retificação n.º 1025/2014
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho n.º 12009/2014, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 29 de setembro de 2014, retifica-se
que onde se lê «[...] e na alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Geral
de Concursos para recrutamento de professores catedráticos, associados e
auxiliares da Universidade Técnica de Lisboa, aprovado pelo Despacho
n.º 10908/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, de 1 de
julho.» deve ler-se «[...] e na alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento
Geral de Concursos para recrutamento de professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade Técnica de Lisboa, aprovado pelo despacho
n.º 10908/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, de 1
de julho, republicado pelo despacho n.º 13071/2010, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 156, de 12 de agosto de 2010».
29 de setembro de 2014. — O Reitor, António Cruz Serra.
208129999

Faculdade de Letras
Despacho n.º 12411/2014
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo,
a tempo parcial (30 %), com António Manuel Gonçalves de Carvalho,
com efeitos a partir de 15 de setembro de 2014, e término a 31 de julho
de 2016, com a categoria de Assistente Convidado e o vencimento
correspondente ao Escalão 1, índice 140, nos termos das disposições
conjugadas dos artigos 20.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e
32.º e 69.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em
anexo do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.
22 de julho de 2014. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse
Alberto.
208129836

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Escola Nacional de Saúde Pública
Despacho n.º 12412/2014
Sob proposta dos órgãos estatutariamente competentes da Escola
Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (UNL),

