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 Contrato (extrato) n.º 179/2018
Por despacho de 9 de fevereiro de 2018 do Reitor da Universidade 

do Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com a Licenciada Cátia Sofia Duarte Filipe, na 
categoria de assistente convidada, em regime de tempo parcial a 30 %, 
para a Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade 
do Algarve, no período de 9 de fevereiro de 2018 a 31 de julho de 2018, 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela 
remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico.

28 de fevereiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311192826 

 Contrato (extrato) n.º 180/2018
Por despacho de 9 de fevereiro de 2018 do Reitor da Universidade 

do Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo com a Mestre Elisa Manuela Dantas Barros 
da Cunha, na categoria de assistente convidada, em regime de tempo 
parcial a 10 %, para a Escola Superior de Educação e Comunicação da 
Universidade do Algarve, no período de 9 de fevereiro de 2018 a 31 de 
julho de 2018, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 100 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior 
politécnico.

28 de fevereiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311192915 

 Contrato (extrato) n.º 181/2018
Por despacho de 5 de fevereiro de 2018 do Reitor da Universidade 

do Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com a Mestre Belmira de Fátima Gomes Antunes, 
na categoria de assistente convidada, em regime de tempo parcial a 25 %, 
para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade 
do Algarve, no período de 5 de fevereiro de 2018 a 4 de agosto de 2018, 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela 
remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico.

28 de fevereiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311192712 

 Contrato (extrato) n.º 182/2018
Por despacho de 20 de fevereiro de 2018 do Reitor da Universidade 

do Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com a Mestre Ana Rita Domingues Teixeira, na 
categoria de assistente convidada, em regime de tempo parcial a 17,5 %, 
para a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, no período 
de 22 de fevereiro de 2018 a 21 de fevereiro de 2019, auferindo o venci-
mento correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória 
dos docentes do ensino superior universitário.

1 de março de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311192948 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso n.º 3911/2018
Por delegação de competências do Conselho Científico foi aprovada a 

proposta de Júri para apreciação do processo de Reconhecimento de Habi-
litações a nível de Mestrado, requerido pelo Mestre Edward Michael Saltys:

Presidente: Doutor Rui Jorge Dias Costa, Professor Adjunto da Escola 
Superior de Saúde, da Universidade de Aveiro;

Vogais:
Doutora Alda Sofia Pires de Dias Marques, Professora Adjunta da 

Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro.
Doutor Rui Miguel Monteiro Sales Gonçalves, Professor Adjunto 

da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, do Instituto 
Politécnico de Coimbra.

8 de março de 2018. — A Administradora, Dr.ª Cristina Moreira.
311193288 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Declaração de Retificação n.º 222/2018
Por ter saído com inexatidão o Despacho (extrato) n.º 5932/2017, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, de 5 de julho de 

2017, retifica -se que onde se lê «em regime de tenure, na categoria de 
Professor Associado» deve ler -se «em regime experimental, na categoria 
de professor Associado».

21 de fevereiro de 2018. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
311196058 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Declaração de Retificação n.º 223/2018
1 — Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 10877/2017, pu-

blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 237, de 12 de dezembro, 
relativo à subdelegação de competências no Vice -Reitor Professor Doutor 
Luís Manuel dos Anjos Ferreira, retifica -se que, no n.º 1.3, alínea iii), 
onde se lê:

«Autorizar a contratação, o procedimento, a adjudicação e as des-
pesas inerentes a locação ou aquisição de bens móveis e aquisição 
de serviços cujo valor global das mesmas não ultrapasse o limite de 
€ 600 000,»

deve ler -se:
«Autorizar a contratação, o procedimento, a adjudicação e as des-

pesas inerentes a locação ou aquisição de bens móveis e aquisição 
de serviços cujo valor global das mesmas não ultrapasse o limite de 
€ 1.000.000,»

2 — Consideram -se ratificados todos os atos entretanto praticados 
pelo Vice -Reitor Professor Doutor Luís Manuel dos Anjos Ferreira até 
ao limite de € 1.000.000, sendo que o presente despacho produz efeitos 
desde 13 de dezembro de 2017.

26 de fevereiro de 2018. — O Reitor, António Cruz Serra.
311194657 

 Faculdade de Medicina

Aviso n.º 3912/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foi autorizada, 
por despacho do Senhor Diretor da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Lisboa, de 08 de fevereiro de 2018, a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na sequência de 
procedimentos concursal aberto pelo aviso n.º 6296/2017 publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de 05 de junho de 2017, como 
trabalhador abaixo indicado:

Marieta Colete Pereira — Técnico Superior, 3.ª posição remuneratória, 
nível remuneratório 19.

7 de março de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
311188063 

 Instituto Superior de Economia e Gestão

Edital n.º 328/2018
Faz -se saber que, perante este Instituto Superior de Economia e Gestão 

da Universidade de Lisboa (adiante designado por Instituto) e pelo prazo 
de 30 dias úteis a contar do dia imediato ao da publicação do presente 
Edital no Diário da República, está aberto um concurso documental inter-
nacional para preenchimento, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas, de um lugar de Professor Catedrático na área disciplinar 
de Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional.

O concurso é aberto nos termos dos artigos 37.º a 51.º 61.ºe 62.º -A do 
Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de 
maio (abreviadamente designado ECDU), e demais legislação aplicável, 
designadamente do Regulamento geral de concursos para recrutamento 
de professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de 
Lisboa, aprovado por despacho reitoral n.º 2307/2015, de 16 de fevereiro 
de 2015 e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45 de 05 de 
março de 2015 (abreviadamente designado Regulamento).


