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Vogais:
Doutor João Carlos Vassalo Santos Cabral, Professor Associado da 

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.
Doutor António Borges Abel, Professor Auxiliar da Escola de Artes 

da Universidade de Évora
16 de janeiro de 2017. — A Diretora dos Serviços Académicos, 

M.ª Alexandra B. R. Courinha M. Lopes Fernandes.
310191188 

 Declaração de Retificação n.º 85/2017
O Despacho n.º 9031/2013, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 89, de 9 de maio de 2013, referente à republicação do 
plano de estudos do Curso de Mestrado Profissional em Enfermagem 
Comunitária, ministrado na Universidade de Évora, contém a incorreção 
na designação do curso, pelo que, onde se lê, em todo o texto «Mestrado 
Profissional em Enfermagem Comunitária» deve ler -se «Mestrado em 
Enfermagem Comunitária».

6/12/2016. — A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Alexandra 
Belo Ramos Courinha Martins Lopes Fernandes.

310185834 

 Declaração de Retificação n.º 87/2017
O Aviso n.º 4328/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 62, de 30 de março de 2016, referente à publicação do plano de 
estudos do 3.º Ciclo em Matemática, ministrado na Universidade de 
Évora, contem uma incorreção na designação da unidade curricular de 
Seminário, pelo que a referida unidade curricular só deverá constar nos 
quadros n.os A1, B1, C1 e D1 e com as seguintes características: 

 Declaração de Retificação n.º 86/2017
O Despacho n.º 4945/2012, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 71, de 10 de abril de 2012, referente à republicação do 
plano de estudos do Curso de Mestrado Profissional em Enfermagem 
de Saúde Mental e Psiquiatria, ministrado na Universidade de Évora, 
contém a incorreção na designação do curso, pelo que, onde se lê, em 
todo o texto «Mestrado Profissional em Enfermagem de Saúde Mental 
e Psiquiatria» deve ler -se «Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental 
e Psiquiatria».

6/12/2016. — A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Alexandra 
Belo Ramos Courinha Martins Lopes Fernandes.

310185745 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Horas de trabalho

Créditos Observações
Total Contacto 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Seminário   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAT A 312 T = 20; OT = 40 12 Obrigatória.

 12/1/2017. — A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Alexandra Belo Ramos Courinha Martins Lopes Fernandes.
310185915 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 1158/2017
Ao abrigo do disposto no artigo 44.º do Código do Procedimento 

Administrativo, na alínea a) do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto -Lei 
n.º 74/2006, de 24 de março, republicado pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, 
de 13 de setembro e no artigo 37.º dos Estatutos da Universidade do 
Minho, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 228, de 28 de 
novembro de 2016, delego no Professor Doutor Manuel Rosa Gonçalves 
Gama, Professor Catedrático do Instituto de Letras e Ciências Humanas 
da Universidade do Minho, a competência para presidir ao júri das provas 
de doutoramento em Filosofia na especialidade de Filosofia da Mente, 
requeridas pelo Mestre Paulo Alexandre e Castro Cardoso, que terão 
lugar no dia 24 de janeiro de 2017.

A presente delegação de competências é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e produz efeitos a partir da sua publicação no Diário da 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria
Despacho n.º 1159/2017

Ao abrigo dos artigos 44.º a 50.º do CPA e alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 34.º do DL n.º 74/2006, de 24/03, na redação atual, delego no Prof. 
Doutor José João Abrantes, Pró -Reitor da UNL, a competência para 
presidir ao júri das provas de doutoramento de Artur Micael Flamínio 
da Silva, no ramo de Direito, especialidade de Direito Público.

23 de janeiro de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor António Rendas.
310201644 

República, considerando -se ratificados os atos entretanto praticados na 
matéria agora delegada.

18 de janeiro de 2017. — O Reitor, António M. Cunha.
310198187 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E. P. E.

Aviso n.º 1217/2017
1 — Na sequência do despacho do Secretário de Estado da Saúde 

n.º 4827 -C/2015 de 07 de maio, e por deliberação do Conselho de Ad-
ministração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 
de 29.09.2016, torna -se público que se encontra aberto procedimento 
concursal comum, destinado ao preenchimento de dois postos de trabalho 
de Assistente Graduado Sénior de Medicina Interna, da carreira médica 
e especial médica, do mapa de pessoal deste Centro Hospitalar, para a 
constituição de relação jurídica de emprego público, mediante celebração 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
ou para a constituição de relação individual de trabalho por tempo 
indeterminado, nos termos do Código do Trabalho.

2 — Tipo de concurso — procedimento concursal comum e aberto 
a todos os médicos detentores dos requisitos de admissão e titulares de 
um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
ou contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, com ins-
tituições pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde.

2.1 — Podem ser admitidos a concurso os candidatos que reúnam 
até ao termo do prazo da candidatura, os seguintes requisitos: grau de 
consultor e duração mínima de três anos de exercício de funções com a 
categoria de assistente graduado no âmbito da especialidade de Medicina 


