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T TP PL TC S E OT O

Opção 3  . . . Risco e Segurança nas Aplicações 
das Radiações Ionizantes.

OUT 1.º Semestre  . . . 168 42 21       6 c)

 Simulação por Métodos de Monte 
Carlo.

OUT 1.º Semestre  . . . 168 28  42      6 c)

 Estatística Ambiental . . . . . . . . . . . OUT 1.º Semestre  . . . 168 42  21      6 c)

a) Opcional — escolher pelo menos 6 ECTS
b) Opcional — escolher pelo menos 6 ECTS
c) Opcional — escolher pelo menos 6 ECTS
*Opção Livre — qualquer unidade curricular do IST do 2.º ou 3.º ciclo de estudos, com 6 ou 7,5 ECTS. Inscrição mediante aprovação do coordenador.

Observação: o elenco de unidades curriculares opcionais é fixado anualmente pelo Órgão Legal e Estatutariamente competente do IST.

 310917053 

 Despacho n.º 10345/2017
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.° dos Estatutos da Universidade 

de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, do 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março, conjugado com o n.º 2 
do artigo 6º do Regulamento Geral de Concursos para recrutamento de 
professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de Lis-
boa, publicado pelo Despacho n.º 2307/2015, de 5 de março, delego no 
Doutor Paulo Jorge Farmhouse Simões Alberto, Professor Catedrático e 
Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, as competên-
cias para presidir ao júri de concurso para recrutamento, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas, de um lugar de Professor 
Auxiliar, na área disciplinar de Linguística a que se refere a Declaração 
de Retificação nº 797 -A/2017, publicada no DR n.º 210, 3.º Suplemento, 
2.ª série, de 31 de outubro, que alterou e republicou o Edital n.º 697/2017, 
publicado no DR n.º 182, 2.ª série, de 20 de setembro.

7 de novembro de 2017. — O Reitor, António Cruz Serra.
310910216 

 Despacho n.º 10346/2017
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 10068/2017, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de novembro 
de 2017, dá-se sem efeito o referido despacho

22 de novembro de 2017. — O Reitor, António Serra.
310946319 

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 10347/2017
Designo, ao abrigo da alínea n) do n.º 4 do Artigo 13.º dos Estatutos 

do Instituto Superior Técnico, o Prof. João Paulo Janeiro Gomes Fer-
reira como Vice -Presidente para as Instalações e Equipamentos deste 
Instituto.

06 de novembro de 2017. — O Presidente do Instituto Superior 
Técnico, Prof. Arlindo Manuel Limede de Oliveira.

310915514 

 Despacho n.º 10348/2017
Considerando a alteração ao Regulamento de Organização e Funciona-

mento dos Serviços de Natureza Administrativa e Apoio Técnico do Ins-
tituto Superior Técnico, publicado através do Despacho n.º 1503/2017, 
inserto no Diário da República, 2.ª série, N.º 32, de 14 de fevereiro de 
2017, adiante designado como Regulamento;

Considerando a necessidade de, tão rapidamente quanto possível, de-
signar os dirigentes das unidades funcionais, de modo a evitar situações 
de rutura no exercício das atividades correntes do IST;

Considerando que o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e 
Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, 
adiante designado por Estatuto do Pessoal Dirigente, constante da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 
de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, que a republicou, 68/2013, 
de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, estabelece no n.º 1 do 

artigo 27.º que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de 
substituição nos casos de vacatura de lugar;

Considerando que o cargo de Coordenador do Núcleo de Aplicações e 
Processos do Instituto Superior Técnico, previsto no n.º 2 do artigo 76.º 
do Regulamento, se encontra vago;

Considerando que o mesmo cargo é equiparado, para todos os efeitos 
legais, a cargo de direção intermédia de 3.º grau;

Considerando que Sérgio Filipe Bento da Silva, Especialista de In-
formática grua 1, nível 2 no Instituto Superior Técnico, preenche os 
requisitos legais e é detentor de aptidão e competência técnica para o 
exercício das funções inerentes ao mencionado cargo;

Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.º e 27.º do Es-
tatuto do Pessoal Dirigente, e do artigo 100.º do Regulamento de Or-
ganização e Funcionamento dos Serviços de Natureza Administrativa 
e Apoio Técnico do Instituto Superior Técnico, nomeio o licenciado 
Sérgio Filipe Bento da Silva, Coordenador do Núcleo de Aplicações e 
Processos do Instituto Superior Técnico, em regime de substituição, a 
partir de 7 de novembro de 2017.

07 de novembro de 2017. — O Presidente do Instituto Superior 
Técnico, Arlindo Manuel Limede de Oliveira.

310918917 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 14264/2017
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira 

datado de 06/10/2017, foi efetuada uma adenda ao contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, para a Faculdade de 
Ciências Sociais, com o seguinte docente:

Mestre Ricardo Almeida Nogueira Pinto, como Assistente Convidado 
em regime de tempo parcial (40 %), a partir de 09 de outubro de 2017, 
e termo a 30 de junho de 2018, com a remuneração correspondente ao 
primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única 
aplicável aos docentes universitários. (Isento de fiscalização prévia 
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas).

24 de outubro de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310874837 

 Aviso (extrato) n.º 14265/2017
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira 

datado de 01/08/2017, foi autorizada a celebração de contrato de traba-
lho em funções públicas a termo resolutivo certo, para a Faculdade de 
Ciências Sociais, com o seguinte docente:

Licenciado Rui Alberto de Faria Rebelo, como Assistente Convidado 
em regime de tempo parcial (30 %), a pro bono a partir de 14 de setem-
bro de 2017, e termo a 03 de fevereiro de 2018. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas).

24 de outubro de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310875477 

 Aviso (extrato) n.º 14266/2017
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira 

datado de 28/09/2017, foi autorizada a celebração de contrato de traba-


