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 Despacho (extrato) n.º 5827/2017
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa de 31 de maio de 2017, foi aprovada a alteração de situação, 
em regime de substituição, dos docentes a seguir mencionados:

Dr. Luís Gonçalves Faria de Abreu, contratado como Assistente Convi-
dado a 20 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com 
efeitos a 01 de junho de 2017 (vencimento correspondente ao 1.º escalão, 
índice 140 da tabela remuneratória única), conforme os artigos 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 de Fátima Miguel Rodrigues, alterada a situação para 
Professora Auxiliar Convidada a 30 %, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, com efeitos a 01 de junho de 2017 (venci-
mento correspondente ao 1.º escalão, índice 195 da tabela remuneratória 
única), conforme os artigos 15.º e 31.ª 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 fis-
calização prévia do T. C.).

Doutora Maria Catarina Mota Da Silva, alterada a situação para 
Professora Auxiliar Convidada a 30 %, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, com efeitos a 01 de junho de 2017 (venci-
mento correspondente ao 1.º escalão, índice 195 da tabela remuneratória 
única), conforme os artigos 15.º e 31.ª 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 fis-
calização prévia do T. C.).

06/06/2017. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.
310561503 

 Despacho (extrato) n.º 5828/2017
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa de 28 de abril de 2017, foi aprovada a alteração de situação, 
por terem realizado com aproveitamento as provas de Agregação, os 
docentes a seguir mencionados:

Doutor Thomas Hanscheid, alterada a situação para Professor Au-
xiliar com Agregação, em regime de exclusividade, da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 02 de janeiro de 
2017 (vencimento correspondente ao 1.º escalão, índice 220 da tabela 
remuneratória única), conforme o artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 205/09 
de 31/08 (Isento de fiscalização prévia do T. C.).

Doutor Luís Alberto da Cunha Mendes Pedro, alterada a situação para 
Professor Associado com Agregação, em regime de tempo integral, da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 02 de 
janeiro de 2017 (vencimento correspondente ao 1.º escalão, índice 245 da 
tabela remuneratória única), conforme os artigos 19.º e 20.ª do Decreto-
-Lei n.º 205/09 de 31/08 (Isento de fiscalização prévia do T. C.).

Doutor Mário Nuno Ramos de Almeida Ramirez, alterada a situação 
para Professor Associado com Agregação, em regime de exclusividade, 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 02 
de janeiro de 2017 (vencimento correspondente ao 1.º escalão, índice 245 
da tabela remuneratória única), conforme os artigos 19.º e 20.ª do Decreto-
-Lei n.º 205/09 de 31/08 (Isento de fiscalização prévia do T. C.).

Doutora Paula Maria Ferreira Brina Borralho Nunes, contratada como 
Professora Auxiliar Convidada a 30 % com Agregação da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 10 de fevereiro de 
2017 (vencimento correspondente ao 1.º escalão, índice 220 da tabela 
remuneratória única), conforme os artigos 15.º e 31.ª 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 pu-
blicado a 18 de novembro de 2013 na 2.ª série do Diário da República 
(Isento de fiscalização prévia do T. C.).

Doutor António Diogo de Albuquerque Almeida Leite Telles Correia, 
contratado como Professor Auxiliar Convidado a 30 % com Agregação 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos 
a 02 de janeiro de 2017 (vencimento correspondente ao 1.º escalão, 
índice 220 da tabela remuneratória única), conforme os artigos 15.º e 
31.ª 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.).

06/06/2017. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.
310566104 

 Despacho (extrato) n.º 5829/2017
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa de 31/05/2017 foram aprovadas as renovações dos contratos 
a termo certo com a duração de dois anos e em regime de tempo parcial, 
(vencimento correspondente ao 1.º escalão, índice 140 da tabela remu-
neratória 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 e Isento 
de fiscalização prévia do T. C.), com os docentes a seguir mencionados:

Dr.ª Ana Rita Colaço Sandes, Assistente Convidada a 10 %, início 
do contrato a 02 -05 -2017;

Dr.ª Anabela Natália de Abreu Ferrão, Assistente Convidada a 10 %, 
início do contrato a 04 -02 -2017;

Dr.ª Alice Varanda Pereira, Assistente Convidada a 30 %, início do 
contrato a 01 -07 -2017;

Dr.ª Ana Rita Peralta, Assistente Convidada a 40 %, início do contrato 
a 01 -07 -2017;

Dr. João Manuel Ceboleiro Vieira Reis, Assistente Convidado a 10 %, 
início do contrato a 03 -06 -2017;

Dr.ª Fátima Akbarali Ismaíl, Assistente Convidada a 10 %, início do 
contrato a 03 -06 -2017;

Dr. João Rodrigo do Rego Benevides Data Franco, Assistente Con-
vidado a 10 %, início do contrato a 03 -06 -2017;

Dr. Lucas Francisco Castelo de Almeida Manarte, Assistente Convi-
dado a 10 %, início do contrato a 03 -06 -2017;

Dr.ª Maria Inês Forte Chendo, Assistente Convidada a 10 %, início 
do contrato a 03 -06 -2017;

Dr.ª Maria Manuela Correia Vieira da Silva, Assistente Convidada a 
10 %, início do contrato a 03 -06 -2017;

Dr. Pedro Manuel Ribeiro do Branco, Assistente Convidado a 10 %, 
início do contrato a 03 -06 -2017;

Dr. Pedro Miguel Zuzarte Luís, Assistente Convidado a 10 %, início 
do contrato a 03 -06 -2017;

Dr. Hugo Jorge Gil Casimiro, assistente Convidado a 30 %, início 
do contrato a 01 -07 -2017;

06/06/2017. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.
310561536 

 Instituto Superior de Agronomia

Aviso n.º 7408/2017

Recrutamento de um Técnico Superior, para o exercício de funções 
em regime de mobilidade na categoria, para o do mapa de pessoal 
do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, 
para o Núcleo de Orçamento, Contabilidade e Faturação.
Torna -se público que, o Instituto Superior de Agronomia da Univer-

sidade de Lisboa pretende recrutar um Técnico Superior, com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida, para o exercício de funções no Núcleo de Contabilidade, 
Orçamento e Faturação, em regime de mobilidade na categoria, nos 
termos do disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho de acordo com os requisitos, caracterização e perfil a seguir 
discriminados:

1 — Requisitos de admissão:
a) Ser titular de relação jurídica de público de emprego público por 

tempo indeterminado previamente constituída, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;

b) Ser detentor da carreira/categoria de Técnico Superior;
c) Formação académica nas áreas: Economia, Gestão, Contabilidade 

ou áreas afins.

2 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar:
O posto envolve o exercício de funções da carreira geral de Técnico 

Superior, tal como descritas no anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
na área de competências do Núcleo de Orçamento, Contabilidade e 
Faturação constantes na Deliberação n.º 963/2015, de 28 maio.

3 — Perfil pretendido:
Os candidatos deverão deter experiência profissional na:
a) Execução dos procedimentos contabilísticos de encerramento men-

sal e anual dos exercícios económicos;
b) Proposta de reorganização de procedimentos processuais;
c) Instrução de processos de despesa e de receita;
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d) No controlo e realização de operações da receita, despesa, receitas 
do Estado e operações de tesouraria;

e) Preparação e submissão de toda a documentação de prestação de 
contas às várias entidades externas, nos prazos fixados pela lei, bem 
como aos órgãos de gestão.

4 — Local de Trabalho: Instituto Superior de Agronomia, sito na 
Tapada da Ajuda, 1349 — 017 Lisboa.

5 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente 
aviso no Diário da República.

6 — Prazo e formalização de candidaturas:
As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento di-

rigido à Diretora de Serviços da Direção Administrativa e Financeira 
do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, até ao 
termo do prazo indicado. As candidaturas podem ser entregues pessoal-
mente nos dias úteis, das 10h às 12h e das 14h às 16h30, no Expediente 
do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, sito na 
Tapada da Ajuda, 1349 -017 Lisboa.

7 — Documentos:
a) Curriculum vitae atualizado;
b) Cópia do documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Cópias dos documentos comprovativos das ações de formação 

frequentadas;
d) Quaisquer outros documentos que o candidato considere relevantes 

para a apreciação do seu mérito.

8 — Remuneração:
Nos termos do disposto no artigo 19.º da Lei n.º 42 /2016, de 28 de 

dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 2017, 
que prorroga os efeitos do artigo 38.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro, o pagamento da remuneração é efetuado pela posição remu-
neratória correspondente à situação jurídico -funcional de origem em que 
o trabalhador se encontra.

9 — Método de seleção:
Avaliação Curricular e entrevista profissional de seleção.
a) A Avaliação Curricular será feita com base na análise do curriculum 

vitae, com caráter eliminatório, complementada com entrevista profis-
sional de seleção, sendo que apenas serão convocados para a realização 
de entrevista, os candidatos selecionados na avaliação curricular, que 
preencham os requisitos de admissão.

22 de junho de 2017. — A Presidente do Instituto Superior de Agro-
nomia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.

310592876 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho (extrato) n.º 5830/2017

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 
30 de março de 2017, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo celebrado com Ana Isabel 
Vicente Simões da Costa, para o Instituto Politécnico de Beja, para o 
período de 24 de março de 2017 a 30 de julho de 2017.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

12 de junho de 2017. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

310564209 

 Despacho (extrato) n.º 5831/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

17 de fevereiro de 2017:
Alexandra Isabel Godinho Afonso — autorizado o contrato de tra-

balho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo 
parcial de 40 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente 
ao escalão 1, índice 100, com início a 20 de fevereiro de 2017 e termo 
a 9 de junho de 2017.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

12 de junho de 2017. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

310564299 

 Despacho (extrato) n.º 5832/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 23 de 

fevereiro de 2017, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo celebrado com Alexandra Isabel 

Godinho Afonso, para o Instituto Politécnico de Beja, para o período de 
20 de fevereiro de 2017 a 16 de junho de 2017.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

12 de junho de 2017. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

310564347 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Aviso n.º 7409/2017
Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 48.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 
no seguimento da homologação de 15.02.2017, torna -se público que a 
Técnica Superior Elisa Isabel Bento, concluiu com sucesso o período 
experimental, com a avaliação final de 16,440 valores, na sequência 
de celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com este Instituto.

15.02.2017. — O Vice -Presidente, João Paulo dos Santos Marques.
310566575 

 Aviso n.º 7410/2017
Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 48.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 
no seguimento da homologação de 15.02.2017, torna -se público que a 
Técnico Superior Liliana dos Santos Gonçalves, concluiu com sucesso 
o período experimental, com a avaliação final de 18,153 valores, na 
sequência de celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com este Instituto.

15.02.2017. — O Vice -Presidente, João Paulo dos Santos Marques.
310566631 

 Aviso n.º 7411/2017
Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 48.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 
no seguimento da homologação de 15.02.2017, torna -se público que a 
Técnica Superior Isabel Maria Monteiro Francisco concluiu com sucesso 
o período experimental, com a avaliação final de 16,900 valores, na 
sequência de celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com este Instituto.

15.02.2017 — O Vice -Presidente, João Paulo dos Santos Marques.
310566591 

 Aviso n.º 7412/2017
Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 48.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 
no seguimento da homologação de 02.05.2017, torna -se público que o 
Assistente Técnico João Pedro Santos Massano de Matos, concluiu com 
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 16,50 valores, 
na sequência de celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com este Instituto.

02.05.2017. — O Vice -Presidente, João Paulo dos Santos Marques.
310567141 

 Aviso n.º 7413/2017
Nos termos do disposto nos artigos 45.º e seguintes da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e no seguimento da homologação de 08.05.2017, torna -se público 
que o Assistente Técnico Nuno Miguel Baptista Agostinho, concluiu sem 
sucesso o período experimental, com a avaliação de 10,46 valores, na 
sequência de celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
com este Instituto, pelo que cessa a relação jurídica de emprego público 
do trabalhador com este Instituto.

08.05.2017. — O Vice -Presidente, João Paulo dos Santos Mar-
ques.

310567336 

 Aviso n.º 7414/2017
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 42/2016, 

de 28 de dezembro, e para os efeitos previstos nos n.os 1 e 4 do artigo 30.º 
e no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (adiante LTFP) e no n.º 3 


