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Nome Obs.

Maria Dulce Marques Pedro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a)
Marisa Alexandra Gardete Correia  . . . . . . . . . . . . . . . . . (a)
Melissa Ferraz Frugnoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a)
Nuno Alexandre Morais Jorge Pereira de Almeida  . . . . . (a)
Rui Miguel Rafael Almeida Carvalho  . . . . . . . . . . . . . . . (a)
Rute Rodrigues de Oliveira e Santoa Mendes . . . . . . . . . (a)
Sara Margarida Nogueira Abade da Silva  . . . . . . . . . . . . (a)
Vânia Filipa Martins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a)

(a) Conforme indicado no ponto 7.5 do edital do presente concurso, o recrutamento é 
exclusivo a trabalhadores com vínculo de emprego publico por tempo indeterminado pre-
viamente constituído.

 Convocam -se os candidatos admitidos para a prova de conhecimentos 
que se realizará no dia 22 de junho de 2017, às 10h00, no Anfiteatro do 
Instituto de Investigação Interdisciplinar, sito na Av. Professor Gama 
Pinto n.º 2, 1649 -003 Lisboa.

Mais se recorda que, nos termos do aviso de abertura, a prova de 
conhecimentos será escrita, de natureza teórica e de realização indivi-
dual, em suporte de papel, com a duração de 90 minutos, e versará sobre 
os temas definidos no referido aviso, bem como, sobre as alterações 
legislativas que sobre eles tenham recaído e ou venham a recair até à 
data da realização da prova. Para a realização da prova é obrigatória 
a apresentação de documento de identificação (Cartão do Cidadão ou 
Bilhete de Identidade).

11 de maio de 2017. — A  Administradora da Universidade de Lisboa, 
Ana Maduro.

310511559 

 Aviso n.º 6385/2017
Nos termos do disposto no n.º 1 e na alínea a) do n.º 3 do artigo 30.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, notificam -se os interessados dos resultados de apreciação 
de candidaturas no âmbito do procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho da carreira 
técnico carreira/categoria de técnico superior do mapa de pessoal não 
docente da Reitoria da Universidade de Lisboa, Aviso n.º 3336/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 30 de março.

Mais se notifica os interessados que a lista dos candidatos excluídos e 
respetivos fundamentos de exclusão e, bem assim, a lista de admitidos, 
data e local de realização da prova de conhecimentos, encontram -se 
afixadas para consulta na Universidade de Lisboa, Alameda da Univer-
sidade, 1649 -004 Lisboa, podendo ainda ser consultadas nas páginas 
eletrónicas da Universidade de Lisboa (www.ulisboa.pt), conforme pre-
visto nas alíneas a) e d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro:

Lista de candidatos admitidos:
Ana Catarina André Bonifácio
Ana Catarina Casal Amaro Júlio
Ana Cláudia Marques Carvalho
Ana Cristina Marques Bandeira Mouronho
Ana Filipa Fonseca Ribeiro
Ana Luísa Vieira David Ribeiro Lopes
Ana Paula Rosa Marques
Ana Raquel Mateus Faustino
Ana Rita Lima Simões
Ana Sofia Alves Bila
Anabela Pereira de Oliveira
Andreia Filipa Esteves Fertuzinhos
Andreia Sofia Pinto Valente
Bernardo da Silva e Gama de Noronha Sêrro
Bruno Alexandre Ferreira Correia
Carla Marisa Avelelas Mairos
Carolina Monteiro Almeida Videira Henriques
Catarina Patrícia Maia Santos
Catarina Sofia Marques Rodrigues
Cláudia Costa Pinto de Rezende
Cláudia de Fátima Conceição Pereira
Cláudia Filipa dos Santos Gomes
Dalila Eurídice Gomes Cruz
Daniela Filipa Pinto de Sousa
David José Costa Silva
David Miguel de Almeida Dias

Eliana Fontes Fernandes Sá
Filipa Alexandra Gomes ferreira
Filipe Miguel Boasinha Ribeiro
Francisco José dos Santos Rafael
Guy Alberto Marin Rodrigues de Macedo
Inês Isabel Capão Calixto
Joerlandia de Macedo Albuquerque Gambôa
José Manuel Serigado Dias
Leandro Miguel Santos Gonçalves
Luís Miguel Marques Lopes
Mara Vera Teodoro Gonçalves
Maria da Conceição Virgínio do Espírito Santo
Maria Dulce Marques Pedro
Marisa Alexandra Gardete Correia
Marisa Cristina da Silva Teixeira Martins
Marta Sofia Fonseca Gaspar Esteves
Melissa Ferraz Frugnoli
Miguel António Garcia Rodrigues Sobreira
Mónica Cilene da Cruz Brito
Nuno Alexandre dos Santos Gomes
Nuno Manuel Barradas da Fonseca
Paulo André Cabrita Lopes
Pedro Filipe da Cruz da Fonte Gomes
Pedro Henrique Oliveira Barahona
Raquel Neto Fonseca
Ricardo Sobral Soares
Rodrigo César Firmino Mendes Pacheco
Rui Alexandre Bruno dos Santos
Rute Rodrigues de Oliveira e Santos Mendes
Sandra Isabel Guerreiro Mestre
Sandra Isabel Pereira Viçoso
Sandra Pereira da Silva Martins
Sandra Regina Costa de Paula
Sara Alexandra Figueiredo Amorim
Sara Catarino Pinto Coelho
Sara Daniela Teixeira Martins
Sara Margarida Nogueira Abade da silva
Sileica dos Ramos da Costa Neto
Sílvia Rute Lança de Carvalho Nunes Manteu
Sofia de Fátima Rega Gomes
Sónia Catarina Barbosa Pinto
Sónia Cristina Goes Dias
Soraia Pereira da Silva
Susana Catarina dos Santos Ribeiro Henriques
Susana Maria Silva Fortes
Tânia Deodete Ramalho Pereira
Tânia Isabel Leitão Caetano
Tânia Manuela da Mota Dias
Tatiana Rocha Torrinhas
Tiago João Afonso Varela
Tiago Miguel Antunes de Almeida
Tiago Miguel Vieira da Cunha
Vânia Filipa Martins Salgueiro
Vera Alexandra Saraiva Costa
Vera Cristina Pires Passarinho

Lista de candidatos excluídos:
Ana Rita Dolores Frazão a)
Bernardethi Santos de Sousa Gaspar a)
Cláudia Patrícia Batista Menino Oliveira b)
Daniella Marques Taborda a)
Nuno Miguel Rosa Gonçalves c)
Sérgio Paulo de Castro Raposo Telésforo a)

a) Não entregou certificado de habilitações literárias conforme indi-
cado no ponto 9.3 do edital do presente concurso.

b) Não preencheu corretamente o formulário tipo de candidatura, 
conforme indicado no ponto 9.1 do edital do presente concurso.

c) Não comprovou, ou entregou declaração de honra a atestar, possuir 
os requisitos do artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

Convocam -se os candidatos admitidos para a prova de conhecimentos 
que se realizará no dia 6 de julho de 2017, às 11h00, no Anfiteatro do 
Instituto de Investigação Interdisciplinar, sito na Av. Professor Gama 
Pinto, n.º 2, 1649 -003 Lisboa.

Mais se recorda que, nos termos do aviso de abertura, a prova de 
conhecimentos será escrita, de natureza teórica e de realização indivi-
dual, em suporte de papel, com a duração de 90 minutos, e versará sobre 
os temas definidos no referido aviso, bem como, sobre as alterações 
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legislativas que sobre eles tenham recaído e ou venham a recair até à 
data da realização da prova. Para a realização da prova é obrigatória 
a apresentação de documento de identificação (Cartão do Cidadão ou 
Bilhete de Identidade).

17 de maio de 2017. — A Administradora da Universidade de Lisboa, 
Ana Maduro.

310511494 

 Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 5044/2017
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universi-

dade de Lisboa de 28 de abril de 2017, foram aprovados, em regime 
de substituição, os contratos a termo certo com a duração de dois 
anos, e em regime de tempo parcial, com os docentes a seguir men-
cionados:

Dr.ª Marta Maria Duarte Samartinho Mendes Pedro, contratada 
como Assistente Convidada a 10 %, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, com efeitos a 02 de maio de 2017 (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. Ryan Eduardo Costeloe de Gouveia e Melo, contratado como 
Assistente Convidado a 10 %, da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa, com efeitos a 02 de maio de 2017 (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. Augusto Manuel Almeida Ministro, contratado como Assistente 
Convidado a 10 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 
com efeitos a 02 de maio de 2017 (vencimento correspondente ao 1.º es-
calão, 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. Gonçalo da Costa Campos Gonçalves Sobrinho, contratado 
como Assistente Convidado a 10 %, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, com efeitos a 02 de maio de 2017 (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.ª Margarida Maria Trindade Cardoso Cortez e Castro, contratada 
como Assistente Convidada a 10 %, da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa, com efeitos a 02 de maio de 2017 (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.ª Rita Mendes Luís, contratada como Assistente Convidada a 
30 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efei-
tos a 02 de maio de 2017 (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.).

Doutora Maria Filomena Jorge Ribeiro, contratada como professora 
Auxiliar Convidada a 0 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa, com efeitos a 02 de maio de 2017 (sem vencimento), conforme 
o artigo 15.º e 31.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.).

17/05/2017. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.
310512774 

 Faculdade de Medicina Veterinária

Despacho (extrato) n.º 5045/2017
Autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, precedido de procedimento concursal, com 
José António Martins Silvestre, com efeitos a 24/04/2017, para ocupação 
de um posto de trabalho do mapa de pessoal não docente da Facul-
dade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, na carreira e 
categoria de Técnico Superior, entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória 
e entre o nível 15 e 19 da tabela remuneratória única. A constituição da 
relação jurídica de emprego público está sujeita a período experimental 
de 180 dias, durante o qual o trabalhador é acompanhado por um Júri, 
especialmente constituído para o efeito, com a seguinte constituição:

Presidente: Doutor José Pedro Lemos, Vice -Presidente da FMV-
-ULisboa;

Vogais Efetivos:
1.º Vogal Efetivo: João Carlos Mingachos de Oliveira, Diretor Exe-

cutivo da FMV -ULisboa;
2.º Vogal Efetivo: António Júlio Fernandes de Almeida Fornelos, 

Chefe de Divisão dos Serviços Técnicos da Faculdade de Psicologia 
da ULisboa;

Vogais Suplentes:
1.º Vogal Suplente: Cristina Maria Ferreira Faustino Pereira, Chefe 

de Divisão da Divisão Académica e de Recursos Humanos da FMV-
-ULisboa;

2.º Vogal Suplente: Rosa Paula Silveira, Técnica Superior da FMV-
-ULisboa.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

24 de abril de 2017. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

310512093 

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 5046/2017
Por despacho de 31 de janeiro de 2017 do Presidente do Instituto 

Superior Técnico:
Johann Karl Heinrich Hoerber — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, para exercer funções de 
Professor Catedrático Visitante, em regime de exclusividade, no Instituto 
Superior Técnico, com efeitos a partir de 08 de maio de 2017, válido 
pelo período de 4 meses no Departamento de Física.

19 de maio de 2017. — O Vice-Presidente para a Gestão Adminis-
trativa, Prof. Jorge Morgado.

310509478 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 5047/2017
Considerando a publicação do Decreto -Lei n.º 4/2016, de 13 de ja-

neiro, que institui a fundação pública com regime de direito privado 
Universidade do Minho, nos termos da Lei n.º 62/2007, de 10 de se-
tembro, que aprova o regime jurídico das instituições de ensino superior 
(RJIES).

Considerando que as fundações se regem pelo direito privado, nomea-
damente no que respeita à sua gestão financeira, patrimonial e de pessoal, 
sem prejuízo da aplicação dos princípios constitucionais respeitantes 
à Administração Pública, nomeadamente a prossecução do interesse 
público, bem como os princípios da igualdade, da imparcialidade, da 
justiça e da proporcionalidade, atento o disposto nos números 1 e 2 do 
artigo 134.º do RJIES.

Considerando o disposto no artigo 18.º, n.º 1, do Regulamento de 
Carreiras, Recrutamento e Contratação em Regime de Contrato de 
Trabalho do Pessoal não Docente e não Investigador da Universidade 
do Minho, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 23 de se-
tembro de 2016.


