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 Faculdade de Direito

Aviso (extrato) n.º 1669/2016
Faz -se público que o Doutor José Artur Anes Duarte Nogueira, professor 

catedrático, foi eleito Presidente do Conselho Científico da FDUL, nos 
termos das disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 44.º dos Estatutos da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 26.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa, tendo tomado posse 
em 12 de janeiro de 2016, conferida pelo Reitor, Professor Catedrático 
Doutor António da Cruz Serra. (Isento de fiscalização prévia do TC.)

28 de janeiro de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor Pedro Romano 
Martinez.

209318551 

 Faculdade de Medicina

Declaração de retificação n.º 134/2016
Por ter saído com inexatidão o despacho (extrato) n.º 1366/2016, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 19, de 28 de janeiro de 
2016, a p. 3285, retifica -se que onde se lê:

«Doutor João Nuno Marques Parracho Guerra da Costa [...] (ven-
cimento correspondente ao 1.º escalão, índice 245 da tabela remu-
neratória única) [...]

Doutora Ana Cristina Gomes Espada de Sousa [...] (vencimento corres-
pondente ao 1.º escalão, índice 195 da tabela remuneratória única) [...]»

deve ler -se:
«Doutor João Nuno Marques Parracho Guerra da Costa [...] (ven-

cimento correspondente ao 1.º escalão, índice 195 da tabela remu-
neratória única) [...]

Doutora Ana Cristina Gomes Espada de Sousa [...] (sem venci-
mento) [...]»
29/01/2016. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.

209317117 

 Declaração de retificação n.º 135/2016
Por ter saído com inexatidão o despacho (extrato) n.º 5597/2014, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 24 de abril de 
2014, na p. 11159, retifica -se que onde se lê:

«Doutor Edgar Avito Fernandes Almeida, contratado como Profes-
sor Auxiliar Convidado com Agregação da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa (vencimento correspondente ao 1º escalão, 
índice 220 da tabela remuneratória única) [...]»

deve ler -se:
«Doutor Edgar Avito Fernandes Almeida, contratado como Profes-

sor Auxiliar Convidado da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa (vencimento correspondente ao 1.º escalão, índice 195, da 
tabela remuneratória única) [...]»
29/01/2016. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.

209316567 

 Faculdade de Medicina Dentária

Despacho (extrato) n.º 2184/2016

Extinção da delegação com faculdade de subdelegação

Nos termos do artigo 50.º do Código do Procedimento Administrativo, 
revogo o Despacho 10653/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 187, de 24 de setembro de 2015, despacho interno D -34/

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso (extrato) n.º 1670/2016
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º conjugado com a alí-

nea a) do artigo 291.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna -se 
público que o Doutor Carlos Manuel Demony Almeida Botelho, Pro-
fessor Auxiliar Convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas da Universidade de Lisboa, com Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, em regime de tempo 
integral, com vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195, 
da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários, cessou 
funções na categoria por caducidade do contrato, com efeitos a 1 de 
dezembro de 2015.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

10 de dezembro de 2015. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida 
Santos.

209315424 

 Aviso (extrato) n.º 1671/2016
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º conjugado com a alínea d) 

n.º 1 do artigo 289.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna -se público 
que o Doutor Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia, Professor Associado 
Convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa, com Contrato de Trabalho em Funções Pú-
blicas a Termo Resolutivo Certo, em regime de tempo parcial (50 %), 
com vencimento correspondente ao escalão 1, índice 220, da tabela 
remuneratória aplicável aos docentes universitários, cessou funções na 
categoria, por denúncia do contrato a seu pedido, com efeitos a 1 de 
janeiro de 2016.

14 de janeiro de 2016. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida 
Santos.

209316753 

 Aviso (extrato) n.º 1672/2016
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º conjugado com a alínea d) 

n.º 1 do artigo 289.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público 
que o Doutor Pedro Veiga Vaz da Silva Goulart, Professor Associado 
Convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa, com Contrato de Trabalho em Funções Públi-
cas a Termo Resolutivo Certo, em regime de tempo parcial (50 %), 
com vencimento correspondente ao escalão 1, índice 220, da tabela 
remuneratória aplicável aos docentes universitários, cessou funções na 
categoria, por denúncia do contrato a seu pedido, com efeitos a 1 de 
janeiro de 2016.

14 de janeiro de 2016. — O Diretor-Executivo, Acácio de Almeida 
Santos.

209316583 

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 2185/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência do 
procedimento concursal comum, aberto pelo aviso n.º 10327/2015, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 177, de 10 de setembro de 
2015, foi celebrado o seguinte contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado: 

2015 — Delegação, com faculdade de subdelegação, de competências 
no Diretor Executivo, com efeitos na data da assinatura.

21/01/2016. — O Diretor, Prof. Catedrático Luís Miguel Pires Lopes.
209315902 

Nome Carreira/Categoria Posição Nível Data de início

Maria Manuel Borges Meruje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Técnico superior/ Técnico superior . . . . . . . . . . . . . 2.ª 15 28 -12 -2015

 28 de janeiro de 2016. — O Vice -Presidente para os Assuntos de Pessoal, Prof. Miguel Afonso Dias de Ayala Botto.
209312476 


