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nharia Eletrotécnica e de Computadores, requerida por Angie Isabel
Garcia Gonzalez.
Presidente: Doutor Humberto Manuel Matos Jorge, professor auxiliar
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Vogais:
Doutor Paulo José Gameiro Pereirinha, professor coordenador do
Instituto Superior de Engenharia, do Instituto Politécnico de Coimbra.
Doutor Rui Alexandre de Matos Araújo, professor auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
20 de janeiro de 2015. — O Administrador da Universidade de Coimbra, Jorge Amaral Tavares.
208383714
Aviso n.º 1337/2015
Designados, por despacho reitoral de 13 de janeiro de 2015, para
fazerem parte do júri de equivalência ao grau de mestre em Engenharia
Informática, requerida por Vito Manuel Quero Carvalhais.
Presidente: Doutor António Jorge Silva Cardoso, professor associado
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Vogais:
Doutora Anabela de Jesus Gomes, professora adjunta do Instituto
Superior de Engenharia, do Instituto Politécnico de Coimbra.
Doutor Marco Paulo Amorim Vieira, professor auxiliar da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
20 de janeiro de 2015. — O Administrador da Universidade de Coimbra, Jorge Amaral Tavares.
208383722

UNIVERSIDADE DE LISBOA

21 de janeiro de 2015. — O Reitor, António Cruz Serra.

208386525

Instituto Superior Técnico
Despacho (extrato) n.º 1254/2015
Designo, ao abrigo da alínea s) do n.º 4 do artigo 13.º dos Estatutos
do Instituto Superior Técnico, o Professor Nuno João Neves Mamede
como Coordenador da Licenciatura em Engenharia Informática e de
Computadores — Taguspark.
22 de janeiro de 2015. — O Presidente do Instituto Superior Técnico,
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
208384249

Reitoria
Despacho n.º 1252/2015
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade de
Lisboa, homologados pelo Despacho normativo, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril, com o n.º 5-A/2013,
conjugado com o disposto na alínea h) do n.º 2.1 do Despacho publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 5 de setembro,
com o n.º 11598/2013, delego a presidência do júri do concurso para
recrutamento de um posto de trabalho de Professor Auxiliar, na área
disciplinar de Organização e Sistemas Computacionais, da Faculdade
de Ciências desta Universidade, publicado pelo Edital n.º 1143/2014,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 252, de 31 de dezembro, no
Vice-Reitor Professor Doutor António Maria Maciel de Castro Feijó,
com capacidade de subdelegação.
16 de janeiro de 2015. — O Reitor, António Cruz Serra.

Considerando, finalmente, a necessidade de acautelar o funcionamento normal das escolas, designadamente a manutenção das atividades
letivas, determino:
1 — Os Presidentes e Diretores das Escolas podem, no âmbito das
suas competências, e nos termos da lei, contratar docentes convidados,
quando esta contratação se destine à substituição de docentes e o valor
da remuneração mensal não exceda a dos docentes a substituir;
2 — Os Presidentes e Diretores das escolas podem celebrar novos
contratos com docentes e investigadores, por tempo determinado ou
determinável, para a execução de programas, projetos e prestações de
serviço, no âmbito das missões e atribuições da universidade, cujos
encargos onerem, exclusivamente, receitas transferidas da FCT, I. P.,
ou receitas próprias provenientes daqueles programas, projetos e prestações de serviço;
3 — Sem prejuízo da necessidade de autorização do Reitor para a
abertura de concursos para as carreiras docentes e de investigação, será
determinado, por despacho reitoral, o limite de despesa disponível para
as contratações de pessoal não previstas nos n.os 1 e 2, independentemente
da natureza do respetivo vínculo;
4 — O presente despacho entra em vigor à data da sua assinatura.

208383414

Despacho n.º 1253/2015
Considerando que de acordo com o artigo 56.º da Lei de Orçamento
de Estado para 2015, constante da Lei n.º 82-B/2014, durante o ano de
2015, para os trabalhadores docentes e não docentes e investigadores
e não investigadores, as instituições de ensino superior públicas não
podem proceder a contratações, independentemente do tipo de vínculo
jurídico que venha a estabelecer-se, se as mesmas implicarem um aumento do valor total das remunerações dos trabalhadores docentes e
não docentes e investigadores e não investigadores da instituição em
relação ao valor referente a 31 de dezembro de 2014, ajustado de acordo
com a redução remuneratória prevista no artigo 2.º da Lei n.º 75/2014,
de 12 de setembro;
Considerando que a aplicação do preceito mencionado é feita tendo
como referência o valor total das remunerações dos trabalhadores da
Universidade no seu conjunto, e não atendendo aos valores relativos a
cada uma das suas Escolas;
Considerando, que nos termos da lei, dos Estatutos da Universidade e dos regulamentos em vigor os Presidentes e Diretores das
Escolas podem proceder à contratação de docentes e investigadores
convidados e à autorização da abertura de concursos para pessoal
não docente;
Considerando ainda que face aos constrangimentos acima referidos,
a capacidade de contratação de docentes convidados deve limitar-se aos
casos em que esteja em causa a substituição de docentes e em que não
haja aumento do valor das respetivas remunerações;

Despacho (extrato) n.º 1255/2015
Designo, ao abrigo da alínea s) do n.º 4 do Artº. 13 dos Estatutos do
Instituto Superior Técnico, o Professor Miguel Nuno Dias Alves Pupo
Correia como Coordenador do Mestrado em Engenharia Informática e
de Computadores — Alameda e Taguspark.
22 de janeiro de 2015. — O Presidente do Instituto Superior Técnico,
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
208384338
Despacho (extrato) n.º 1256/2015
Designo, ao abrigo da alínea q) do n.º 4 do Art. 13 dos Estatutos do
Instituto Superior Técnico, a Professora Dídia Isabel Cameira Covas
como Presidente do Centro de Estudos de Hidrossistemas (CEHIDRO),
para o biénio que se inicia em 1 de janeiro de 2015.
22 de janeiro de 2015. — O Presidente do Instituto Superior Técnico,
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
208385812
Despacho (extrato) n.º 1257/2015
Designo, ao abrigo da alínea s) do n.º 4 do artigo 13.º dos Estatutos do
Instituto Superior Técnico, a Professora Maria Inês Camarate de Campos
Lynce de Faria como Coordenadora da Licenciatura em Engenharia
Informática e de Computadores — Alameda.
22 de janeiro de 2015. — O Presidente do Instituto Superior Técnico,
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
208384184
Despacho (extrato) n.º 1258/2015
Designo, ao abrigo da alínea s) do n.º 4 do Artº. 13 dos Estatutos
do Instituto Superior Técnico, o Professor Paulo Jorge Pires Ferreira
como Coordenador do Mestrado em Engenharia de Telecomunicações
e Informática.
22 de janeiro de 2015. — O Presidente do Instituto Superior Técnico,
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
208384516

