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PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Aviso n.º 2611/2017
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo n.º 32.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, convocam -se os candidatos admitidos 
ao procedimento concursal comum para preenchimento de 2 postos de 
trabalho na categoria/carreira de Assistente Técnico na modalidade de 
relação jurídica de emprego público, a constituir por contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso 
n.º 13808/2016, publicado no D.R. N.º 215, 2.ª série, de 09.11.2016, para 
realização do método de seleção Prova de Conhecimentos.

2 — A aplicação da Prova de Conhecimentos, terá lugar no próximo 
dia 21 de março de 2017, pelas 14h00 nas instalações da Escola Supe-
rior de Enfermagem de Lisboa — polo Artur Ravara, sitas em Parque 
das Nações, na Av. D. João II, Lote 4.69.01, 1990 -096 Lisboa, nas 
salas 0.30/0.31.

3 — Os candidatos devem estar presentes com uma antecedência 
mínima de 15 minutos (13h45), não sendo admitida a entrada nas salas 
após as 14h15 e encontrar -se munidos de documento de identificação 
válido com fotografia e caneta azul ou preta.

4 — A falta de comparência na prova de conhecimentos equivale à 
exclusão do procedimento concursal.

22 de fevereiro de 2017. — A Presidente, Maria Filomena Mendes 
Gaspar.

310288445 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Despacho (extrato) n.º 2178/2017
Na sequência do procedimento concursal procedeu -se à celebração 

do contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
com a Doutora Ana Isabel de Jesus Martinho, com início em 9 -01 -2017, 
para desempenhar as funções correspondentes à categoria e carreira de 
Técnica Superior, 2.ª posição remuneratória, nível 15 da tabela remu-
neratória única, com período experimental de 180 dias a avaliar pelo 
seguinte júri:

Presidente: Mário Lino Raposo, Vice -Reitor da UBI
Vogais efetivos:
1.º Maria da Conceição Ferreira e Camisão — Chefe de Divisão do 

Gabinete de Inovação e Desenvolvimento da UBI;
2.º Pedro Miguel Fazenda Serrão — Técnico Superior do Gabinete 

de Apoio a Projetos e Promoção da Investigação

Vogais Suplentes:
1.º Rui Pedro Gonçalves Coutinho — Técnico Superior do Gabinete 

de Gestão de Programas e Projetos.
2.º Victor Manuel Ferreira Tomás — Técnico Superior do Gabinete 

de Gestão de Programas e Projetos.
22 de fevereiro de 2017. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.
310289611 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despacho n.º 2179/2017
Por despacho da Reitora da Universidade de Évora de 06/02/2017, face 

à deliberação do Conselho Científico da Escola de Artes na sua sessão 
de 01/02/2017, é mantido o contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado da doutora Sofia Maria Mendes Barbosa da 
Costa Salema Guilherme, na categoria de professora auxiliar do mapa 
de pessoal da Universidade de Évora, escalão 1, índice 195 de acordo 
com o sistema remuneratório do pessoal docente do ensino superior, 
com efeitos a 03/07/2017, por ter concluído com sucesso o período 
experimental de 5 anos, em cumprimento do artigo 25.º do ECDU, na 
redação dada pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto.

8 de fevereiro de 2017. — A Administradora da Universidade de 
Évora, Maria Cesaltina Frade Louro.

310249054 

 Despacho n.º 2180/2017
Por despacho da Reitora da Universidade de Évora de 06/02/2017, 

face à deliberação do Conselho Científico da Escola de Artes na sua 
sessão de 01/02/2017, é mantido o contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado do doutor Pedro José Alves Portugal 
de Andrade, na categoria de professor auxiliar do mapa de pessoal da 
Universidade de Évora, escalão 2, índice 210 de acordo com o sistema 
remuneratório do pessoal docente do ensino superior, com efeitos a 
14/07/2017, por ter concluído com sucesso o período experimental de 
5 anos, em cumprimento do artigo 25.º do ECDU, na redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto.

8 de fevereiro de 2017. — A Administradora da Universidade de 
Évora, Maria Cesaltina Frade Louro.

310249135 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Ciências

Despacho n.º 2181/2017
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do Des-
pacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 25 de 
março, subdelego a presidência do júri das provas de doutoramento no 
ramo de Física, desta Faculdade, requeridas pela Mestre Cátia Patrícia 
Santos da Silva, no Doutor José Manuel de Nunes Vicente e Rebordão, 
Investigador Coordenador, na qualidade de Subdiretor da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa.

10 de fevereiro de 2017. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.

310265805 

 Despacho n.º 2182/2017
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do 
Despacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 
25 de março, subdelego a presidência do júri das provas de doutoramento 
no ramo de Informática, especialidade de Ciência da Computação, 
desta Faculdade, requeridas pelo Mestre Manuel José Ferreira Carneiro 
Mendonça, no Doutor Luís Manuel Pinto da Rocha Afonso Carriço, 
Professor Catedrático, na qualidade de Membro do Conselho Científico 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

16 de fevereiro de 2017. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.

310292681 

 Instituto Superior Técnico

Aviso (extrato) n.º 2612/2017
1 — Nos termos do n.º 6 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, tornam-se públicas as Listas Unitárias de Ordenação Final 
relativas aos procedimentos concursais abaixo identificados.

2 — As Listas Unitárias de Ordenação Final, homologadas por des-
pacho do Presidente do Instituto Superior Técnico de 23 de fevereiro de 
2017, foram notificadas aos candidatos, através de email, encontrando-
se afixadas em local visível e público das instalações da Direção de
Recursos Humanos e disponibilizadas na página eletrónica em
http://drh.tecnico.ulisboa.pt/nao-docentes/recrutamento/, tudo nos ter-
mos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da referida Portaria.

Aviso n.º 8834/2016, Diário da República, 2.ª série, N.º 135, de 15 de 
julho de 2016 (1 posto de trabalho, na carreira e categoria de assistente 
técnico, para a área de Gestão Académica);


