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índice 140, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 3.º, 16.º 
e 32.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado em 
anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.

24 de novembro de 2014. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Far-
mhouse Alberto.

208260107 

 Instituto Superior Técnico

Aviso n.º 13569/2014
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, torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação Final relativa 
ao procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho 
na categoria e carreira de técnico superior, do mapa de pessoal do IST, 
aberto pelo Aviso n.º 4277/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, N.º 62, de 28 de março de 2014.

2 — A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por despacho 
do Presidente do Instituto Superior Técnico de 25 de novembro de 
2014, foi notificada aos candidatos, através de email, encontrando -se 
afixada em local visível e público das instalações da Direção de Recursos 
Humanos e disponibilizada na página eletrónica em http://drh.tecnico.
ulisboa.pt/nao -docentes/recrutamento -nao -docentes/, tudo nos termos 
dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da referida Portaria.

3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser inter-
posto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º 
da referida Portaria.

25 de novembro de 2014. — O Vice -Presidente para os Assuntos de 
Pessoal, Prof. Miguel Afonso Dias de Ayala Botto.

208261874 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 13570/2014
Por despacho do Reitor da Universidade da Madeira, Professor Doutor 

José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo, datado de 25 de agosto 
2014, e nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 10.º, foi autorizada 
a prorrogação do contrato de trabalho em funções públicas, a termo 
resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, do licenciado 
Carlos Bruno Xavier Alexandre, até à defesa da tese de doutoramento, 
atendendo ao disposto no n.º 3 do artigo 26.º do Decreto -Lei n.º 448/79, 
de 13 de novembro, versão anterior do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

24 de novembro de 2014. — A Administradora, Susana Teles.
208260026 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Escola Superior de Enfermagem

Aviso n.º 13571/2014
O Despacho n.º 14799/2012, publicado no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 223, de 19 de novembro de 2012, aprovou o plano de estudos do 
ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Enfermagem da Pessoa 
em Situação Crítica da Escola Superior de Enfermagem da Universidade 
do Minho, em associação com a Universidade de Trás -os -Montes e Alto 
Douro. Torna -se público que a Ordem dos Enfermeiros emitiu parecer 
favorável ao referido Curso, considerando -o adequado à concessão do 
título de Especialista em Enfermagem Médico -Cirúrgica.

24 de novembro de 2014. — A Presidente da Escola Superior de 
Enfermagem, Maria Isabel Gomes de Sousa Lage.

208259355 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 13572/2014
Para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, declara -se que a Licenciada Sónia Alexandra Afonso 

Vaz Pires concluiu, com sucesso, o período experimental na carreira e 
categoria de técnico superior, na sequência de celebração com a Reitoria 
da Universidade Nova de Lisboa, de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. A conclusão do período experimental 
foi homologada por despacho de 21 de novembro de 2014, do Reitor da 
Universidade Nova de Lisboa.

24 de novembro de 2014. — A Administradora, Fernanda Martinez 
Cabanelas Antão.

208260464 

 Faculdade de Direito

Despacho n.º 14731/2014
Por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 30 

de setembro de 2014, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo certo, a tempo parcial, com a carga horária 
de 5 horas semanais, correspondente à remuneração base de 40 % do 
1.º escalão, índice 195, com a Mestre Helena Paula Magalhães Bolina, 
na categoria de professora auxiliar convidada, pelo período de quatro 
meses, com início a 1 de outubro de 2014 e término a 31 de janeiro de 
2015, nos termos da lei Geral do Trabalho em Funções públicas, aprovado 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, aprovado pela Lei n.º 19/80, de 16 de julho, alterado e 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio.

24 de novembro de 2014. — A Administradora, Teresa Margarida 
Pires.

208259266 

 Despacho n.º 14732/2014
Por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 

8 de agosto de 2014, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo certo, a tempo parcial, com a carga horária 
de 8 horas semanais, correspondente à remuneração base de 60 % do 
1.º escalão, índice 195, com o Professor Doutor José Manuel Martins 
Meirim da Silva, na categoria de professor auxiliar convidado, pelo 
período de cinco meses, com início a 1 de setembro de 2014 e término a 
31 de janeiro de 2015, nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções 
públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária, aprovado pela Lei n.º 19/80, de 16 de 
julho, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de 
agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio.

24 de novembro de 2014. — A Administradora, Teresa Margarida 
Pires.

208260001 

 Despacho n.º 14733/2014
Por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 

8 de agosto de 2014, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo certo, a tempo parcial, com a carga horária 
de 2 horas semanais, correspondente à remuneração base de 20 % do 
1.º escalão, índice 195, com o Doutor André Claro Amaral Ventura, na 
categoria de professor auxiliar convidado, pelo período de cinco meses, 
com início a 1 de setembro de 2014 e término a 31 de janeiro de 2015, 
nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções públicas, aprovado 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, aprovado pela Lei n.º 19/80, de 16 de julho, alterado e 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio.

24 de novembro de 2014. — A Administradora, Teresa Margarida 
Pires.

208259785 

 Despacho n.º 14734/2014
Por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 

8 de agosto de 2014, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo certo, a tempo parcial, com a carga horária 
de 5 horas semanais, correspondente à remuneração base de 40 % do 
1.º escalão, índice 220, com o Professor Doutor William Kevin Sheehy, 
na categoria de professor associado convidado, pelo período de cinco 
meses, com início a 1 de setembro de 2014 e término a 31 de janeiro 
de 2015, nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções públicas, 
aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária, aprovado pela Lei n.º 19/80, de 16 de julho, 


