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UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Aviso n.º 8996/2015
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, em período experimental, na carreira e categoria
de técnico superior, com a Licenciada Ana Rita Castelo Branco
Oliveira.
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho e na sequência de despacho do Senhor Reitor da Universidade de Lisboa que homologou a lista unitária de ordenação final do
procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto de trabalho previsto no mapa de pessoal não docente dos Serviços Partilhados
da Universidade de Lisboa, aberto pelo Aviso n.º 2198/2015, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro, torna-se
público que foi celebrado, no dia 15/07/2015 contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado com Ana Rita Castelo Branco
Oliveira, na segunda posição remuneratória e ao nível remuneratório 15
da carreira e categoria de Técnico superior, com efeitos a 15 de julho,
em período experimental, com a duração de 180 dias.
15 de julho de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor António da Cruz Serra.
208849132
Aviso n.º 8997/2015
Celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, em período experimental, na carreira e categoria
de técnico superior, com as Licenciadas Alexandra Gomes Miranda e Ana Sofia Machado de Matos Paulino.
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho e na sequência de despacho do Senhor Reitor da Universidade de Lisboa que homologou a lista unitária de ordenação final do
procedimento concursal comum, para preenchimento de dois postos de
trabalho previsto no mapa de pessoal não docente dos Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa, aberto pelo Aviso n.º 2425/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 05 de março, torna-se
público que foram celebrados, no dia 01/08/2015 contratos de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado com Alexandra Gomes
Miranda e Ana Sofia Machado de Matos Paulino, na segunda posição
remuneratória e ao nível remuneratório 15 da carreira e categoria de
Técnico superior, com efeitos a 01 de agosto, em período experimental,
com a duração de 180 dias.
1 de agosto de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor António da Cruz Serra.
208849521
Aviso n.º 8998/2015
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, em período experimental, na carreira e categoria
de técnico superior, com a Licenciada Ana Rita Rosa Antunes
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho e na sequência de despacho do Senhor Reitor da Universidade de Lisboa que homologou a lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto
de trabalho previsto no mapa de pessoal não docente dos Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa, aberto pelo Aviso n.º 2063/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 24 de fevereiro,
torna-se público que foi celebrado, no dia 01/08/2015 contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Ana Rita Rosa
Antunes, na segunda posição remuneratória e ao nível remuneratório 15
da carreira e categoria de Técnico superior, com efeitos a 01 de agosto,
em período experimental, com a duração de 180 dias.
1 de agosto de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor António da Cruz Serra.
208849635
Aviso n.º 8999/2015
Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
1 — Nos termos do previsto nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, conjugado com o estabelecido
na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, da mesma Portaria, torna-se pública

a homologação da lista unitária de ordenação final, por despacho do
Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, de 28 de julho de 2015, referente
ao procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos
de trabalho, do mapa de pessoal não docente dos Serviços Partilhados da
Universidade de Lisboa, na carreira geral e categoria de técnico superior
aberto pelo Aviso n.º 2425/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, de 5 de março.
2 — A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada nas instalações da Reitoria da Universidade de Lisboa, sitas na
Alameda da Universidade, 1649-004 Lisboa, bem como, na página
eletrónica da Universidade de Lisboa em www.ulisboa.pt.
3 de agosto de 2015. — O Presidente do Júri, João Fernando Pires
Mendes Jacinto.
208849465
Despacho n.º 9196/2015
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade de
Lisboa, homologados pelo despacho normativo n.º 5-A/2013, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril, conjugado com o
disposto na alínea f) do n.º 2.2 do Despacho n.º 11598/2013, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 5 de setembro, com a Declaração de retificação n.º 285/2015, do Diário da República, 2.ª série, n.º 75,
de 17 de abril, delego a presidência do júri do concurso para recrutamento
de uma vaga de Professor Catedrático, na área disciplinar de Educação,
do Instituto de Educação desta Universidade, publicado pelo Edital
n.º 674/2015, no Diário da República, 2.ª série, n.º 143, de 24 de julho,
no Vice-Reitor, Professor Doutor Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar.
29 de julho de 2015. — O Reitor, António Cruz Serra.

208847286

Despacho n.º 9197/2015
Delegação de Competências relativas a Presidência de Júris
de Provas Académicas no Presidente do Conselho Científico
da Faculdade de Medicina
Considerando o disposto no n.º 4 do artigo 92.º do Regime Jurídico das
Instituições do Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007,
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 174, de 10 de setembro,
no n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa (ULisboa), aprovados pelo despacho normativo n.º 5-A/2013, de 18 de abril,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril, e
nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, e
tendo em vista uma gestão mais eficiente das provas académicas e dos
processos de equivalência ao grau de doutor:
1 — Delego no Presidente do Conselho Científico da Faculdade de
Medicina, Professor Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino, a
presidência dos júris das provas de Doutoramento e dos júris de equivalência ao grau de Doutor nos ramos de conhecimento e especialidades
em funcionamento nessa Escola, com capacidade de subdelegação num
membro do Conselho Científico.
2 — Delego no Presidente do Conselho Científico da Faculdade de
Medicina, Professor Doutor José Augusto Gamito Melo Cristino, a
presidência dos júris das provas de Agregação e dos júris das provas
de Habilitação da Carreira de Investigação nos ramos de conhecimento
e especialidades em funcionamento nessa Escola, com capacidade de
subdelegação num membro do Conselho Científico, desde que Professor
Catedrático com tenure ou Investigador Coordenador com nomeação
definitiva.
3 — Consideram-se ratificados todos os atos praticados ao abrigo do
presente despacho desde 23 de julho de 2015.
31 de julho de 2015. — O Reitor, António Cruz Serra.

208848363

Despacho n.º 9198/2015
Homologação de área disciplinar da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa
Considerando que nos termos das alíneas e) e g) do artigo 26.º dos
Estatutos da ULisboa, o Reitor tem competência para superintender na
gestão académica da Universidade e superintender na gestão dos recursos
humanos da Universidade e aprovar os mapas de pessoal;
Considerando ainda o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 3.º do Regulamento Geral de Concursos para recrutamento de professores catedráticos, associados e auxiliares da ULisboa, publicado pelo Despacho
n.º 2307/2015, no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 5 de março,
de que estes concursos só podem ser abertos para uma área ou áreas
disciplinares da respetiva Escola previamente homologadas pelo Reitor;

