16392

Diário da República, 2.ª série — N.º 119 — 24 de junho de 2014
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

do Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto. (Isento de fiscalização
prévia do T. C.)
5 de junho de 2014. — A Diretora Executiva, Ana Paula Carreira.
207898744

Serviços Académicos
Declaração de retificação n.º 639/2014
O despacho n.º 6031/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 9 de maio de 2013, referente curso de mestrado profissional
em Enfermagem Comunitária, ministrado na Universidade de Évora,
contém algumas incorreções, pelo que:
1 — No n.º 6 do anexo, onde se lê:
«6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência e acumulação de créditos, necessário à obtenção do grau
ou diploma:
Mestrado: 90 ECTS
Curso de Especialização: 84 ECTS»
deve ler-se:
«6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência e acumulação de créditos, necessário à obtenção do grau
ou diploma:
Mestrado — 90 ECTS.»

Faculdade de Medicina
Despacho (extrato) n.º 8235/2014
Por despacho do Diretor a Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa de 16/06/2014:
Doutora Maria José de Oliveira Diógenes Nogueira, contratada com
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado,
como Professora Auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa, conforme o artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 205/09 de 31/08 com
efeitos a 01/10/2014. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)
18 de junho de 2014. — O Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira.
207899035
Despacho (extrato) n.º 8236/2014
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa de 16/06/2014:

2 — No n.º 7 do anexo, onde se lê:

Doutor João Mascarenhas Forjaz de Lacerda, contratado com Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, como
Professor Associado com Agregação da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, conforme o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 205/09 de
31/08 com efeitos a 05/08/2014. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)

«7 — Duração normal do curso:
Mestrado: 3 Semestres
Curso de Especialização: 3 Semestres»
deve ler-se:

18 de junho de 2014. — O Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira.
207898988

«7 — Duração normal do curso:
Mestrado — três semestres.»
12 de junho de 2014. — A Diretora, Margarida Cabral.

207898785

Faculdade de Psicologia
Despacho n.º 8237/2014

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.º 8233/2014
Nos termos das competências que me foram delegadas pelo despacho
reitoral n.º 7535/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 110, de 9 de junho, subdelego no Professor Doutor José Artur Martinho Simões, Diretor da Faculdade de Ciências desta Universidade, a
presidência do júri do concurso para recrutamento de um posto de trabalho de Professor Associado, nas áreas disciplinares de Biologia Vegetal
e Biotecnologia Vegetal, da Faculdade de Ciências desta Universidade,
publicado pelo Edital n.º 1110-A/2013, no Diário da República, 2.ª série,
n.º 253, de 31 de dezembro.
11 de junho de 2014. — O Vice-Reitor, João Barreiros.

207896898

Faculdade de Direito
Despacho (extrato) n.º 8234/2014
Por despacho do diretor, proferido por delegação do reitor, conforme
publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro
de 2014:
Doutores José Alberto de Melo Alexandrino e Eduardo José Amaro
Correia da Silva Baptista, professores auxiliares, em regime de dedicação
exclusiva, e Doutores David José Peixoto Duarte e Maria Margarida
do Rego Costa Salema De Oliveira Martins, professores auxiliares, em
regime de tempo integral, do mapa de pessoal docente da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, com contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, contratados, precedendo concurso
documental, professores associados da mesma Faculdade, com contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em regime
de tenure, com efeitos à data da publicação no Diário da República e
com o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 220 da posição
remuneratória do pessoal docente, nos termos do disposto no artigo 19.º

Por despacho de 17 de fevereiro de 2014 da Diretora da Faculdade
de Psicologia da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de
competências, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial a 0 %, pelo
período de um ano, entre esta Faculdade e o Doutor Michael Basseches,
Professor Visitante a 0 % (equiparado a Professor Catedrático Convidado
a 0 %), de acordo com o artigo 14.º e o artigo 32.º-A do Decreto-Lei
n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de
maio, com efeitos a 17 de fevereiro de 2014. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
3 de março de 2014. — A Diretora, Prof.ª Doutora Luísa Barros.
207899343

Instituto Superior de Agronomia
Aviso n.º 7384/2014
Procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa de
pessoal do Instituto Superior de Agronomia da Universidade
de Lisboa, para a área de Biblioteca e documentação e núcleo
museológico.
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2001 de
6 de abril, e dado não estarem constituídas reservas de recrutamento no
próprio organismo, foi efetuada consulta prévia à Entidade Centralizada
de Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) de acordo com a
atribuição que é conferida ao INA pela alínea c) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 48/2012, torna-se público que, por despacho do Presidente do
Instituto Superior de Agronomia de 27 de dezembro de 2013, se encontra
aberto procedimento concursal para o recrutamento para um posto de
trabalho da carreira de Técnico Superior, para a área de Biblioteca e
documentação e núcleo museológico do Mapa de Pessoal do Instituto
Superior de Agronomia, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicitação deste aviso no Diário da República.
Legislação aplicável: Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro (LVCR),
na sua atual redação, Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro (RCTFP), na

