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Diário da República, 2.ª série — N.º 58 — 21 de março de 2012
Vogais efetivos: Bruno Manuel Almeida dos Santos Tavares, chefe
da área operativa de Desenvolvimento e Integração de Sistemas do
Instituto Coordenador de Investigação da Universidade Aberta, que
substituirá a presidente nas suas faltas ou impedimentos e Nuno Guilherme Sambado Frias, coordenador dos Serviços de informática da
Universidade Aberta;
Vogais suplentes: Maria do Rosário Blasques da Rosa Leal Serpa
de Vasconcelos, técnica superior e Isabel Maria Castanheira da Silva
Baptista Ribeiro, técnica superior.
14 de março de 2012. — A Chefe de Equipa da Área Operativa dos
Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de Almeida
Costa.
205870219

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.º 4194/2012
Por despacho de 20/02/2012, do Vice-Reitor, Prof. Doutor Henrique
Santos do Carmo Madeira proferido por delegação de competências,
Despacho n.º 14153/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 201 de 19 de outubro de 2011, foi autorizada, a partir de 16 de março
de 2012, a manutenção do contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, do Doutor Paulo Sérgio Margarido Ferreira, como
Professor Auxiliar, em regime de dedicação exclusiva, do mapa de pessoal
da Universidade de Coimbra, para o exercício de funções na Faculdade de
Letras desta Universidade, nos termos do n.os 2 e 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31/08 e do artigo 25.º n.º 1 do Estatuto da Carreira
Docente Universitária. (Não carece de verificação do Tribunal de Contas)
15/03/2012. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
205876992
Despacho n.º 4195/2012
Por despacho de 03/02/2012, do Vice-Reitor, Prof. Doutor Henrique
Santos do Carmo Madeira proferido por delegação de competências,
Despacho n.º 14153/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 201 de 19 de outubro de 2011, foi autorizada, a partir de 08 de maio
de 2012, a manutenção do contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado, da Doutora Maria Manuel Lopes Figueiredo
Costa Marques Borges, como Professora Auxiliar, em regime de dedicação exclusiva, do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, para
o exercício de funções na Faculdade de Letras desta Universidade, nos
termos do n.os 2 e 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31/08 e
do artigo 25.º n.º 1 do Estatuto da Carreira Docente Universitária. (Não
carece de verificação do Tribunal de Contas.)
15/03/2012. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
205877267
Despacho n.º 4196/2012
Por despacho de 20/02/2012, do Vice-Reitor, Prof. Doutor Henrique
Santos do Carmo Madeira proferido por delegação de competências, Despacho n.º 14153/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 201
de 19 de outubro de 2011, foi autorizada, a partir de 25 de abril de 2012, a
manutenção do contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, da Doutora Helena Guilhermina da Silva Marques Nogueira, como
Professora Auxiliar, em regime de dedicação exclusiva, do mapa de pessoal
da Universidade de Coimbra, para o exercício de funções na Faculdade de
Letras desta Universidade, nos termos do n.os 2 e 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31/08 e do artigo 25.º n.º 1 do Estatuto da Carreira
Docente Universitária. (Não carece de verificação do Tribunal de Contas)
15/03/2012. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
205877397

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Declaração de retificação n.º 416/2012
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho n.º 3544/2012, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 9 de março de 2012, referente

à alteração do Doutoramento em Antropologia, aprovada pelo despacho
reitoral R-25-2012 (2.1.), de 17 de fevereiro, retifica-se que, no plano
de estudos, nomeadamente no quadro do 1.º ano/2.º semestre curricular,
onde se lê «Projeto de Investigação em Antropologia I» deve ler-se
«Projeto de Investigação em Antropologia II».
14 de março de 2012. — O Vice-Reitor, António Vasconcelos Tavares.
205870949

Faculdade de Direito
Contrato (extrato) n.º 203/2012
Por despacho do Diretor de 4 de maio de 2011, proferido por delegação
do Reitor, conforme publicação no Diário da República 2.ª série n.º 29,
de 11 de fevereiro de 2010:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado com um período experimental de cinco anos, entre esta
Faculdade e o Doutor Lourenço da Bandeira Manoel de Vilhena de Freitas, como professor auxiliar do mapa de pessoal docente da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa, em regime de tempo integral,
escalão 1 índice 195 da posição remuneratória do pessoal docente, com
efeitos a 31 de março de 2011.
(Isento de fiscalização prévia do T.C.)
6 de março de 2012. — A Secretária-Coordenadora, Ana Paula Carreira.
205871953
Contrato (extrato) n.º 204/2012
Por despacho do Diretor de 13 de julho de 2011, proferido por delegação do Reitor, conforme publicação no Diário da República 2.ª série
n.º 29, de 11 de fevereiro de 2010:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado com um período experimental de cinco anos, entre
esta Faculdade e a Doutora Ana da Paz Ferreira da Câmara Perestrelo
de Oliveira, como professora auxiliar do mapa de pessoal docente da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em regime de tempo
integral, escalão 1 índice 195 da posição remuneratória do pessoal
docente, com efeitos a 23 de junho de 2011. (Isento de fiscalização
prévia do T.C.)
6 de março de 2012. — A Secretária-Coordenadora, Ana Paula
Carreira.
205872706
Contrato (extrato) n.º 205/2012
Por despacho do diretor de 13 de julho de 2011, proferido por delegação do reitor, conforme publicação no Diário da República, 2.ª série,
n.º 29, de 11 de fevereiro de 2010:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado com um período experimental de cinco anos, entre
esta Faculdade e a Doutora Elsa Marina Rosa Dias Oliveira, como
professora auxiliar do mapa de pessoal docente da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, em regime de tempo integral,
escalão 1 índice 195 da posição remuneratória do pessoal docente,
com efeitos a 12 de julho de 2011. (Isento de fiscalização prévia
do T.C.)
6 de março de 2012. — A Secretária-Coordenadora, Ana Paula
Carreira.
205872844
Contrato (extrato) n.º 206/2012
Por despacho do diretor de 2 de novembro de 2010, proferido por
delegação do reitor, conforme publicação no Diário da República,
2.ª série, n.º 29, de 11 de fevereiro de 2010:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado com um período experimental de cinco anos, entre
esta Faculdade e a Doutora Rute Neto Cabrita e Gil Saraiva, como
professora auxiliar do mapa de pessoal docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em regime de dedicação exclusiva,
escalão 1 índice 195 da posição remuneratória do pessoal docente,
com efeitos a 13 de outubro de 2010. (Isento de fiscalização prévia
do T.C.)
6 de março de 2012. — A Secretária-Coordenadora, Ana Paula
Carreira.
205872941

