
2338  Diário da República, 2.ª série — N.º 15 — 22 de janeiro de 2015 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 764/2015
Por despacho exarado a 28/11/2014, pelo Vice -Reitor da Universi-

dade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso 
de competência delegada por Despacho n.º 16/2014, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro, foi autorizada 
a contratação do Mestre Luís Miguel Salvador Góis em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
com o início a 01/12/2014, por período experimental pelo prazo de 
180 dias, na sequência de procedimento concursal, para desempenhar 
funções no Serviço de Gestão Financeira, do Centro de Serviços 
Comuns, da Administração da Universidade de Coimbra, com a 
categoria de Técnico Superior, com o posicionamento remuneratório 
correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível remu-
neratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
12/01/2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-

nos, Ana de Campos Cruz.
208359358 

 Aviso n.º 765/2015
Por despacho exarado a 28/11/2014, pelo Vice -Reitor da Universi-

dade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso 
de competência delegada por Despacho n.º 16/2014, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro, foi autorizada 
a contratação do Mestre Alexandre Miguel Marques Pimentel Leal 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, com o início a 01/12/2014, por período experimental 
pelo prazo de 180 dias, na sequência de procedimento concursal, para 
desempenhar funções no Serviço de Gestão Financeira, do Centro de 
Serviços Comuns, da Administração da Universidade de Coimbra, 
com a categoria de Técnico Superior, com o posicionamento remu-
neratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível 
remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro. (Não carece de verificação prévia 
do Tribunal de Contas)

12/01/2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Ana de Campos Cruz.

208358986 

 Aviso n.º 766/2015
Por despacho exarado a 28/11/2014, pelo Vice -Reitor da Universi-

dade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso 
de competência delegada por Despacho n.º 16/2014, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro, foi autorizada 
a contratação da Licenciada Vera Lúcia Lopes Gomes em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
com o início a 01/12/2014, por período experimental pelo prazo de 
180 dias, na sequência de procedimento concursal, para desempenhar 
funções no Serviço de Gestão Financeira, do Centro de Serviços 
Comuns, da Administração da Universidade de Coimbra, com a 
categoria de Técnica Superior, com o posicionamento remuneratório 
correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível remu-
neratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro. (Não carece de verificação 
prévia do Tribunal de Contas)

12/01/2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Ana de Campos Cruz.

208359325 

 Aviso n.º 767/2015
Por despacho exarado a 25/03/2014, pelo Vice -Reitor da Univer-

sidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no 
uso de competência delegada por Despacho n.º 16/2014, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro, foi auto-
rizada, a partir de 8 de maio de 2014, a manutenção do contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, do 
Doutor Vítor Manuel Alves Queiroz de Castro, como Professor 
Auxiliar, em regime de dedicação exclusiva, do mapa de pessoal 
da Universidade de Coimbra, para o exercício de funções na Fa-
culdade de Economia, nos termos do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 7.º 
do Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31/08, e do n.º 1 do artigo 25.º do 

 Aviso n.º 768/2015
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento 
concursal comum destinado ao recrutamento para ocupação de um 
posto de trabalho da carreira e categoria Técnico Superior, do mapa 
de pessoal da Universidade de Coimbra, mediante a constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, publi-
cado sob o Aviso n.º 4356/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 63, de 31/03/2014, homologada por despacho Senhor 
Vice -Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe 
Martins Menezes, exarado a 30/12/2014, proferido por delegação de 
competências, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 
02 de janeiro, através do Despacho n.º 16/2014, foi afixada nas ins-
talações do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, do Centro de 
Serviços Comuns, da Administração desta Universidade, sitas no piso 
1 do Edifício da Faculdade de Medicina, Polo I da Universidade de 
Coimbra, Rua Larga, 3004 -504 Coimbra, e disponibilizada na página 
eletrónica deste serviço (url: www.uc.pt/drh).

Consideram -se ainda notificados do ato de homologação da lista 
de ordenação final, conforme estatuído nos n.os 4 e 5 do artigo 36.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, e pela via prevista na alínea d), 
do n.º 3, do artigo 30.º do mesmo diploma legal, os candidatos, in-
cluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos 
métodos de seleção.

12/01/2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Ana de Campos Cruz.

208356036 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Declaração de retificação n.º 62/2015
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 239, de 11 de dezembro, o Despacho n.º 15064/2014, retifica -se 
que, no ponto 3 do referido Despacho, onde se lê «Consideram -se 
ratificados todos os atos praticados ao abrigo do presente despacho 
desde 17 de novembro de 2014» deve ler -se «Consideram -se ratificados 
todos os atos praticados ao abrigo do presente despacho desde 21 de 
novembro de 2014».

8 de janeiro de 2015. — O Reitor, António Cruz Serra.
208355201 

 Despacho n.º 681/2015
Nos termos das competências que me foram delegadas pelo Despacho 

n.º 14603/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 
12 de novembro, subdelego no Professor Doutor José Artur Martinho 
Simões, Diretor da Faculdade de Ciências desta Universidade, a presi-
dência do júri do concurso para recrutamento de um posto de trabalho 
de Professor Associado, na área disciplinar de Análise Matemática, 
publicado pelo Edital n.º 971/2013, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 199, de 15 de outubro.

30 de dezembro de 2014. — O Vice -Reitor, João Barreiros.
208355437 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 682/2015
Nos termos das competências que me foram delegadas pelo des-

pacho reitoral n.º 4375/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 59, de 25 de março, subdelego no Doutor José Manuel 
de Nunes Vicente e Rebordão, Investigador Coordenador, com con-

Estatuto da Carreira Docente Universitária, na sua redação atual, 
com a remuneração base mensal de € 3.191,82. (Não carece de 
verificação do Tribunal de Contas)

12/01/2015. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Ana de Campos Cruz.

208359414 
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 Despacho n.º 683/2015
Nos termos das competências que me foram delegadas pelo des-

pacho reitoral n.º 4375/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 59, de 25 de março, subdelego na Doutora Maria 
Margarida da Fonseca Beja Godinho, Professora Catedrática com 
tenure e membro do Conselho Científico da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa, a presidência do júri das provas 
de agregação no ramo de Física, requeridas pela Doutora Sandra 
Isabel Pinto Mogo.

24 de novembro de 2014. — O Diretor da Faculdade de Ciências, 
José Artur Martinho Simões.

208357721 

 Despacho n.º 684/2015
Nos termos das competências que me foram delegadas pelo despacho 

reitoral n.º 4375/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 59, de 25 de março, subdelego no Doutor José Manuel de Nunes 
Vicente e Rebordão, Investigador Coordenador, com contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, e Subdiretor da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa, a presidência do júri das provas 
de agregação no ramo de Energia e Ambiente, especialidade de Energia 
e Desenvolvimento Sustentável, requeridas pelo Doutor Roberto Carlos 
Marçal Gamboa.

24 de novembro de 2014. — O Diretor da Faculdade de Ciências, 
José Artur Martinho Simões.

208357754 

 Despacho n.º 685/2015
Nos termos das competências que me foram delegadas pelo 

despacho reitoral n.º 4375/2014, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 59, de 25 de março, subdelego na Doutora 
Maria José Diogo da Silva Calhorda, Professora Catedrática com 
tenure e membro do Conselho Científico da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa, a presidência do júri das provas 
de agregação no ramo de Bioquímica, especialidade de Genética 
Molecular, requeridas pelo Doutor Carlos Miguel Ribeiro da 
Silva Farinha.

25 de novembro de 2014. — O Diretor da Faculdade de Ciências, 
José Artur Martinho Simões.

208357746 

 Faculdade de Medicina

Declaração de retificação n.º 63/2015
Por ter saído com inexatidão o despacho (extrato) n.º 259/2015 publi-

cado no Diário da República”, 2.ª série, n.º 6 de 9 de janeiro de 2015, 
na página 631, retifica -se que:

Onde se lê “…, conforme o artigo 15.º e 31.º do Decreto -Lei n.º 205/09 
de 31 de agosto…” deve ler -se “conforme o artigo 16.º e 32.º do Decreto-
-Lei n.º 205/09 de 31 de agosto…”.

12 de janeiro de 2015. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.
208357073 

 Declaração de retificação n.º 64/2015
Por ter saído com inexatidão o despacho (extrato) n.º 261/2015 pu-

blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 
2015, a p. 631, retifica -se que onde se lê «conforme o artigo 15.º e 31.º 
do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31 de agosto» deve ler -se «conforme o 
artigo 16.º e 32.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31 de agosto».

12 de janeiro de 2015. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.
208357121 

 Faculdade de Medicina Dentária

Declaração de retificação n.º 65/2015

Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 14652/2014, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 234, de 3 de dezembro de 
2014, retifica -se que onde se lê «Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro — com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 51/2005, 
de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de 
abril, e 64/2011, de 22 de dezembro —, prevê no seu artigo 18.º que o 
recrutamento dos titulares de cargos de direção superior, designadamente 
de 2.º grau, é efetuado de entre indivíduos licenciados, vinculados ou 
não à Administração Pública, que possuam competência técnica, apti-
dão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das 
respetivas funções;

Considerando que nos termos da alínea ii) do artigo 6.º do anexo I 
dos Estatutos da Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do des-
pacho normativo n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicados no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013, o cargo de diretor 
executivo da escola, é equiparado, para todos os efeitos legais, a cargo 
de direção superior de 2.º grau;

Considerando que a Mestre Cristina da Silva Figueira Fernandes 
é possuidora de um relevante currículo profissional, nomeadamente 
nos domínios financeiro, organizacional e administrativo, revelador de 
que a mesma detém características adequadas ao exercício do cargo de 
diretora executiva dos serviços da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa:

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da 
alínea j) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, 
da alínea ii) do artigo 6.º do anexo I dos Estatutos da Universidade de 
Lisboa (ULisboa), constantes do despacho normativo n.º 5 -A/2013, 
de 18 de abril, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, 
de 19 de abril de 2013, e do artigo 53.º dos Estatutos da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 70, de 9 de abril de 2014, nomeio, em 
comissão de serviço, para o cargo de Diretora Executiva da Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, a Mestre Cristina 
da Silva Figueira Fernandes, com efeitos a partir de 20 de novembro 
de 2014.», deve ler -se «Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro — com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 51/2005, 
de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 
de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro —, prevê no seu artigo 20.º 
que o recrutamento dos titulares de cargos de direção intermédia, 
designadamente de 1.º grau, é efetuado de entre funcionários dotados 
de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 
direção, coordenação e controlo;

Considerando que nos termos do anexo I dos Estatutos da Universidade 
de Lisboa (ULisboa), constantes do despacho normativo n.º 5 -A/2013, 
de 18 de abril, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 
19 de abril de 2013, o cargo de diretor executivo, pode ser, no máximo, 
equiparado para efeitos remuneratórios a cargo de direção superior de 
2.º grau;

Considerando que a Mestre Cristina da Silva Figueira Fernandes 
é possuidora de um relevante currículo profissional, nomeadamente 
nos domínios financeiro, organizacional e administrativo, revelador de 
que a mesma detém características adequadas ao exercício do cargo de 
diretora executiva dos serviços da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa:

Ao abrigo da alínea l) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 
10 de setembro, do artigo 6.º do anexo I dos Estatutos da Universidade 
de Lisboa (ULisboa), constantes do despacho normativo n.º 5 -A/2013, 
de 18 de abril, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, 
de 19 de abril de 2013, e do artigo 53.º dos Estatutos da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 70, de 9 de abril de 2014, nomeio, em co-
missão de serviço, para o cargo de Diretora Executiva da Faculdade 
de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, equiparado para 
efeitos remuneratórios a cargo de direção intermédio de 1.º grau, a 
Mestre Cristina da Silva Figueira Fernandes, com efeitos a partir de 
20 de novembro de 2014.».

12/01/2015. — O Diretor, Prof. Catedrático Luís Miguel Pires Lopes.
208358897 

trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e 
Subdiretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a 
presidência do júri das provas de agregação no ramo de Matemá-
tica, especialidade em Análise Matemática, requeridas pelo Doutor 
Alessandro Margheri.

05 de novembro de 2014. — O Diretor da Faculdade de Ciências, 
José Artur Martinho Simões.

208357698 


