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 Restantes Anos

QUADRO N.º 3 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total

Contacto

T TP PL TC S E OT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tese Doutoramento em Engenharia Eletro-
técnica e de Computadores.

DISS Anual  . . . . . . . 5880 210 Obrigatória.

 208434703 

 Despacho n.º 2205/2015
Nos termos das competências que me foram delegadas pelo despacho 

reitoral n.º 1190/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 24, de 4 de fevereiro, subdelego no Professor Doutor José Artur 
Martinho Simões, Diretor da Faculdade de Ciências desta Universi-
dade, a presidência do júri do concurso para recrutamento de um posto 
de trabalho de Professor Auxiliar, na área disciplinar de Sistemas de 
Informação, da Faculdade de Ciências desta Universidade, publicado 
pelo Edital n.º 1144/2014, no Diário da República, 2.ª série, n.º 252, 
de 31 de dezembro.

5 de fevereiro de 2015. — O Vice -Reitor, António Feijó.
208434314 

 Despacho n.º 2206/2015
Nos termos das competências que me foram delegadas pelo despacho 

reitoral n.º 1252/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 25, de 5 de fevereiro, subdelego no Professor Doutor José Artur 
Martinho Simões, Diretor da Faculdade de Ciências desta Universidade, 
a presidência do júri do concurso para recrutamento de um posto de 
trabalho de Professor Auxiliar, na área disciplinar de Organização de 
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.

5 de fevereiro de 2015. — O Vice -Reitor, António Feijó.
208434152 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso (extrato) n.º 2301/2015
Por despacho de 26 de janeiro de 2015 do Presidente do Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade de Lisboa, 
por competência própria:

Doutor António José Cerejo Pinto Pereira, Professor Auxiliar com 
agregação em período experimental, do mapa de pessoal docente do 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de 
Lisboa, em regime de tempo integral, autorizada a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na mesma ca-
tegoria, decorrido o período experimental, com efeitos a 16 de setembro 
de 2015, mantendo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 
195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

Relatório final relativo à avaliação do período experimental do Pro-
fessor Auxiliar c/agregação Doutor António José Cerejo Pinto Pe-
reira (art. 25.º do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto (ECDU) 
em conjugação com os Despachos Reitorais n.º 23369/2009 de 
12/10 e n.º 8022/2010 de 29/4).
Considerando que em face dos pareceres emitidos pelos Professores 

Doutores deste Instituto, António Costa de Albuquerque de Sousa Lara, 
Professor Catedrático, e José Luis de Moura Martins Jacinto, Professor 
Associado, nos termos do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 
de agosto, em conjugação com os Despachos Reitorais n.º 23369/2009 
de 12/10, e n.º 8022/2010 de 29/4, o Conselho Científico do Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, reu-
nido em 23 de janeiro de 2015, aprovou por unanimidade a manutenção 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

findo o período experimental, na mesma categoria, do Doutor António 
José Cerejo Pinto Pereira

26 de janeiro de 2015. — O Presidente, Prof. Cat. Manuel Meiri-
nho.

208434752 

 Aviso (extrato) n.º 2302/2015
Por despacho de 26 de janeiro de 2015 do Presidente do Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade de Lisboa, 
por competência própria:

Doutora Maria João Fonseca Leitão Cunha, Professora Auxiliar em 
período experimental, pertencente ao mapa de pessoal docente do Insti-
tuto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, 
em regime de dedicação exclusiva, autorizada a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na mesma 
categoria, decorrido o período experimental, com efeitos a 01 de se-
tembro de 2015, mantendo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Relatório final relativo à avaliação do período experimental da 
Professora Auxiliar Doutora Maria João Fonseca Leitão Cunha 
(artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto (ECDU) 
em conjugação com os Despachos Reitorais n.º 23369/2009 de 
12/10 e n.º 8022/2010 de 29/4).
Considerando que em face dos pareceres emitidos pelos Professores 

Catedráticos deste Instituto, Doutores Manuel Augusto Meirinho Martins 
e Anália Maria Cardoso Torres, nos termos do artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, em conjugação com os Despachos 
Reitorais n.º 23369/2009 de 12/10, e n.º 8022/2010 de 29/4, o Conselho 
Científico do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Uni-
versidade de Lisboa, reunido em 23 de janeiro de 2015, aprovou por 
unanimidade, a manutenção do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, findo o período experimental, na categoria 
de Professora Auxiliar, da Doutora Maria João Fonseca Leitão Cunha.

26 de janeiro de 2015. — O Presidente, Prof. Cat. Manuel Meirinho.
208434841 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Declaração de retificação n.º 154/2015
Tendo sido detetada uma incorreção na Declaração de Retificação 

n.º 116/2015, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 29, de 
11 de fevereiro, procede -se à respetiva retificação, nos seguintes termos:

Onde se lê:
«Concurso Documental para preenchimento de uma vaga de Pro-

fessor Auxiliar na Área Disciplinar de Informática — Especialidade 
de Multimédia, do Centro de Competência de Ciências Exatas e da 
Engenharia da Universidade da Madeira»

deve ler -se:
«Concurso Documental para preenchimento de duas vagas de Pro-

fessor Auxiliar na Área Disciplinar de Informática — Especialidade 
de Multimédia, do Centro de Competência de Ciências Exatas e da 
Engenharia da Universidade da Madeira»
11 de fevereiro de 2015. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.

208435351 


