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Lisboa, com efeitos a 02 de janeiro de 2015 (vencimento correspondente 
ao 1.º escalão, índice 140 da tabela remuneratória única), conforme o 
artigo 16.º e 32.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o 
regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes 
especialmente contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na 2.ª série 
do Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).

Dra. Ana Maria Ferreira Rodrigues, renovado o contrato como Assis-
tente Convidada, 20 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa, com efeitos a 03 de janeiro de 2015 (vencimento correspondente 
ao 1.º escalão, índice 140 da tabela remuneratória única), conforme o 
artigo 16.º e 32.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o 
regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes 
especialmente contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na 2.ª série 
do Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).

Dr. Fernando Manuel Godinho Pereira, renovado o contrato como 
Assistente Convidado, 10 %, da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Lisboa, com efeitos a 02 de janeiro de 2015 (vencimento 
correspondente ao 1.º escalão, índice 140 da tabela remuneratória única), 
conforme o artigo 16.º e 32.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 conju-
gado com o regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação 
de docentes especialmente contratados publicado a 18 de novembro 
de 2013 na 2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização 
prévia do T. C.).

Dr. Alexandre Rocha Sepriano, renovado o contrato como Assistente 
Convidado, 30 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 
com efeitos a 04 de fevereiro de 2015 (vencimento correspondente 
ao 1.º escalão, índice 140 da tabela remuneratória única), conforme o 
artigo 16.º e 32.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o 
regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes 
especialmente contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na 
2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).

17/02/2015. — O Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira.
208478996 

 Faculdade de Motricidade Humana

Despacho n.º 3010/2015
De acordo com o estabelecido no Despacho de Delegação de Com-

petências relativas à Presidência de Júris de Provas de Doutoramento, 
Despacho n.º 15065/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
N.º 239 de 11 de dezembro, subdelego a presidência do júris das provas 
de doutoramento do Licenciado Miguel Cardoso Pereira Fialho Pom-
beiro a realizarem -se no dia 3 de março de 2015, no Doutor António 
Fernando Boleto Rosado, Professor Catedrático e membro do Conselho 
Científico.

2 de março de 2015. — O Presidente do Conselho Científico, 
Prof. Doutor Francisco José Bessone Ferreira Alves.

208478752 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso (extrato) n.º 3107/2015
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 304.º, am-

bos da Lei n.º 35/2014, de 20/6, torna -se público que o Doutor Francisco 
Maria Gil Fernandes Pereira Coutinho, Professor Auxiliar do mapa de 
pessoal docente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
da Universidade de Lisboa, com Contrato de Trabalho em Funções Pú-
blicas Por tempo Indeterminado, em período experimental, em regime 
de dedicação exclusiva, com vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 195, da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários, 
cessou funções docentes, a seu pedido, com efeitos a 1 de março de 2015.

03 de março de 2015. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida 
Santos.

208478558 

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 3011/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico de 3 de 

fevereiro de 2015:

Doutor Paolo Romano — autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, em regime de tenure, na 

categoria de Professor Associado, na área disciplinar de Arquitetura e 
Sistemas Operativos, do mapa de pessoal do Instituto Superior Técnico, 
na sequência de procedimento concursal, com direito à remuneração 
correspondente ao índice 220, escalão 1.º do Estatuto Remuneratório 
do Pessoal Docente Universitário.

3 de março de 2015. — O Vice -Presidente do Conselho de Gestão, 
Prof. Miguel Ayala Botto.

208478655 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 3108/2015

Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento 
de um técnico superior para o Gabinete de Relações Internacionais 

da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa
Nos termos do artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), 

conjugado com o artigo 19.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, na 
sequência do despacho autorizador de 12 de fevereiro de 2015, do Reitor 
da Universidade Nova de Lisboa, Professor Doutor António Manuel 
Bensabat Rendas, torna -se público que se encontra aberto procedimento 
concursal na modalidade de relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado — contrato a termo resolutivo certo, tendo em vista o 
preenchimento de um posto de trabalho, na categoria de técnico superior, 
com duração de 1 ano, eventualmente renovável por iguais períodos até 
ao limite previsto no n.º 1 do artigo 60.º da LTFP.

Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro, Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro e Código do 
Procedimento Administrativo.

Para os efeitos previstos no artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de 
fevereiro, conjugado com o artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de 
novembro, e após procedimento prévio, registado com o n.º 14619, a 
Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(INA) emitiu, a 23 de fevereiro de 2015, a declaração de inexistência de 
trabalhadores em situação de requalificação, cujo perfil se adequasse às 
características do posto de trabalho em causa.

Consultada a Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de 
Recrutamento (ECCRC) nos termos do artigo 4.º da Portaria e de acordo 
com a atribuição que é conferida ao INA pela alínea c) do artigo 2.º do 
Decreto -Lei n.º 48/2012, foi declarada a inexistência, em reserva de 
recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado, dado ainda 
não ter decorrido qualquer procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento.

O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente publicação no 
Diário da República e, por extrato, na página eletrónica da Reitoria 
da Universidade Nova de Lisboa, no prazo máximo de três dias úteis 
contados da mesma data e num jornal de expansão nacional.

1 — Local de trabalho — Instalações da Reitoria da Universidade 
Nova de Lisboa sita no Campus de Campolide, em Lisboa.

2 — Caracterização do posto de trabalho — caracteriza -se pelo de-
sempenho das funções constantes do anexo à LTFP.

O técnico superior desempenhará funções no Gabinete de Relações 
Internacionais da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa nas seguintes 
áreas de atribuição:

Desenvolver e gerir, a nível nacional e internacional, a imagem ins-
titucional da UNL.

Desenvolvimento da mobilidade na Europa tendo como pano de 
fundo o Espaço Europeu de Ensino Superior, bem como acompanhar a 
colaboração com o Brasil, espaço lusófono e latino -americano.

3 — Requisitos de admissão:
3.1 — Requisitos gerais: São requisitos de admissão necessários 

à constituição da relação jurídica de emprego público os constantes 
no n.º 1 artigo 17.º da LTFP, sob pena de exclusão do procedimento:

i. Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

ii. Ter 18 anos de idade completos;
iii. Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não estar 

interdito para o exercício das funções a que se propõe desempenhar;


