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No ano lectivo 2009/10, a unidade curricular — “Sistemas Paralelos
e Distribuídos” passará do 2.º ano para o 3.º ano (1.º módulo).

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

20.04.2010. — A Directora dos Serviços Académicos, Julieta Mateus.
203166958

Serviços Académicos

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Contrato (extracto) n.º 242/2010
Por despacho reitoral de 13 de Abril de 2010, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a por tempo indeterminado, do mapa de pessoal desta Universidade, com início em 14 de Abril
de 2010, nos termos dos artigos 9.º, 20.º, 21.º, da Lei n.º 12-A/2008,
de 7-2, e artigo 17.º da lei preambular que aprova o RCTFP — Lei
n.º 59/2008, de 11-9, com Margarida Maria Brito Carrilho e Maria José
Roque Santos Pinto Almeida Lino, na sequência do procedimento concursal, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória
e ao nível 5.º da tabela única, a que corresponde 683.13 €.
Covilhã e UBI em, 20 de Abril de 2010. — O Reitor, João António
de Sampaio Rodrigues Queiroz.
203166682

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho (extracto) n.º 7266/2010
Por despacho de 26-02-2010 do Vice-Reitor da Universidade de
Coimbra, proferido por delegação de competências (DR. 2.ª série, n.º 81,
de 26 de Abril de 2007), após conclusão do período experimental, foi
autorizada a contratação da Doutora Isabel Rita Rebelo Ferreira Barbosa,
e celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, como Professora Auxiliar, em regime de dedicação exclusiva,
do mapa de pessoal da Faculdade de Farmácia desta Universidade, com
efeitos retroactivos a 06-11-2009, nos termos do artigo 7.º n.º 2 e 3 do
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto e do artigo 25.º do ECDU.
(Não carece de verificação do Tribunal de Contas)
20-04-2010. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.

203166122

Aviso n.º 8294/2010
Por despacho de 19-3-2010 do Director da Escola de Artes da Universidade de Évora:
Constituído, nos termos do ponto 8.2 do artigo 8.º do Regulamento de
Atribuição do Grau de Doutor pela Universidade de Évora e artigo 29.º,
n.º 2 do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, pela forma seguinte, o
júri das provas de doutoramento em Arquitectura, requeridas por Maria
Filomena Mourato Monteiro:
Presidente — Director da Escola de Artes da Universidade de
Évora.
Vogais:
Doutor Sérgio José Castanheira Infante, professor catedrático da
Universidade Lusíada do Porto.
Doutor Pedro Ferreira Gomes Barbosa, professor associado com
agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Doutor Virgolino Ferreira Jorge, professor associado com agregação
da Escola de Artes da Universidade de Évora.
Doutor António Álvaro Borges Abel, professor auxiliar da Escola de
Artes da Universidade de Évora.
Doutora Maria do Céu Simões Tereno, professora auxiliar da Escola
de Artes da Universidade de Évora.
Doutor Nuno Alexandre Gouveia de Sousa Neves, professor auxiliar
da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora.
Data: 20 de Abril de 2010. — Nome: Margarida Cabral, cargo: Directora dos Serviços Académicos.
203164438
Declaração de rectificação n.º 815/2010
O quadro n.º 4 do despacho n.º 6731/2010, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 73, de 15 de Abril de 2010, referente à criação do
curso de 3.º ciclo em História e Filosofia da Ciência pela Universidade
de Évora, contém algumas incorrecções, pelo que onde se lê:

QUADRO N.º 4
1.º ano/1.º semestre
Tempo de trabalho (horas)
Unidades curriculares

Seminário temático interdisciplinar I * . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opção 1 leccionada na Universidade de Évora ** . . . . . . . .
Opção 2 — Pode ser exterior à Universidade de Évora ***
Seminário temático interdisciplinar II * . . . . . . . . . . . . . . . .
Projecto de tese — Seminário * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Área científica

HFC
HFC
HFC
HFC
HFC

Tipo

S
S
S
S
S

Créditos
Total

Contacto (1)

156
156
156
156
156

S: 3; OT: 1
S: 3; OT: 1
S: 3; OT: 1
S: 3; OT: 1
S: 3; OT: 1

6
6
6
6
6

Observações

Obrigatória.
Optativa.
Obrigatória.
Optativa.
Obrigatória.

Notas
* Unidade curricular com conteúdos multidisciplinares, assistidas por todos os alunos a cerca de 2/3 do número total de seminários.
** A escolher de entre a lista de disciplinas optativas do quadro n.º 8.
*** A escolher de entre a lista de disciplinas optativas do quadro n.º 8, ou de outra formação externa (de qualquer Universidade do País ou do
Espaço europeu) ou interna à que agora se propõe, deste que validada pela comissão de curso.
deve ler-se:
QUADRO N.º 4
1.º ano/1.º semestre
Tempo de trabalho (horas)
Unidades curriculares

Seminário temático interdisciplinar I (*) . . . . . . . . . . . . . . . .
Opção 1 leccionada na Universidade de Évora (**) . . . . . . .
Opção 2 — pode ser exterior à Universidade de Évora (***)

Área científica

HFC
HFC
HFC

Tipo

S
S
S

Créditos
Total

Contacto (1)

156
156
156

S: 3; OT: 1
S: 3; OT: 1
S: 3; OT: 1

6
6
6

Observações

Obrigatória.
Optativa.
Optativa.
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Tempo de trabalho (horas)
Unidades curriculares

Seminário temático interdisciplinar II* . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projecto de tese — Seminário (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Área científica

HFC
HFC

Tipo

S
S

Créditos
Total

Contacto (1)

156
156

S: 3; OT: 1
S: 3; OT: 1

6
6

Observações

Obrigatória.
Obrigatória.

Notas
(*) Unidade curricular com conteúdos multidisciplinares, assistidas por todos os alunos a cerca de dois terços do número total de seminários.
(**) A escolher de entre a lista de disciplinas optativas do quadro n.º 8.
(***) A escolher de entre a lista de disciplinas optativas do quadro n.º 8, ou de outra formação externa (de qualquer universidade do País ou do espaço europeu) ou interna à que agora se
propõe, deste que validada pela comissão de curso.

19 de Abril de 2010. — A Directora, Margarida Cabral.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Farmácia
Despacho (extracto) n.º 7267/2010
Por despacho do Director de 29 de Março de 2010, proferido por
delegação de competências do Reitor:
Doutora Emília Alice dos Reis Torroaes Valente, Assistente, com
contrato em funções pública a termo resolutivo certo — autorizado a
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental, por cinco anos, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 12 de Fevereiro de 2010, como
professor auxiliar, do mapa de pessoal da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa, com o vencimento correspondente ao Escalão
1, Índice 195, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da
mesma data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
Data: 16 de Abril de 2010. — Nome: Alfredo Ferreira Moita, Cargo:
Secretário-Coordenador.
203163214
Despacho (extracto) n.º 7268/2010
Por despacho do Director de 12 de Fevereiro de 2010, proferido por
delegação de competências do Reitor:
Doutora Maria Sofia Rodrigues Pintado de Oliveira Martins, Assistente com
contrato em funções pública a termo resolutivo certo — autorizado a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em
período experimental, por cinco anos, com efeitos a partir de 6 de Janeiro de
2010, como professora auxiliar do mapa de pessoal da Faculdade de Farmácia
da Universidade de Lisboa, com o vencimento correspondente ao Escalão 1,
Índice 195, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma
data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
Data: 16 de Abril de 2010. — Nome: Alfredo Ferreira Moita, Cargo:
Secretário-Coordenador.
203163206
Despacho (extracto) n.º 7269/2010
Por despacho do Director de 29 de Março de 2010, proferido por
delegação de competências do Reitor:
Doutor Humberto Eduardo de Carvalho Santos Ferreira, Assistente
Convidado, com contrato em funções pública a termo resolutivo certo — autorizado a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental, por cinco
anos, com efeitos a partir de 24 de Fevereiro de 2010, como professor
auxiliar do mapa de pessoal da Faculdade de Farmácia da Universidade
de Lisboa, com o vencimento correspondente ao Escalão 1, Índice 195,
considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma data.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
Data: 16 de Abril de 2010. — Nome: Alfredo Ferreira Moita, cargo:
Secretário-Coordenador.
203163222
Despacho (extracto) n.º 7270/2010
Por despacho do Reitor de 13 de Abril de 2009
Doutora Ana Cristina Ferreira da Conceição Ribeiro, Assistente, com
contrato em funções pública a termo resolutivo certo — autorizado a
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental, por cinco anos, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 06 de Março de 2009, como
professor auxiliar, do mapa de pessoal da Faculdade de Farmácia da

203165686
Universidade de Lisboa, com o vencimento correspondente ao Escalão
1, Índice 195, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir
da mesma data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
Data: 16 de Abril de 2010. — Nome: Alfredo Ferreira Moita. Cargo:
Secretário-Coordenador.
203163182
Despacho (extracto) n.º 7271/2010
Por despacho da Vice-Reitora da Universidade de Lisboa de
10-02-2010, proferido por delegação de competências do Reitor:
Doutora Elsa Maria Ribeiro dos Santos Anes, Professora Auxiliar com
contrato em funções por tempo indeterminado — autorizado a celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
em regime de tenure, como professora associada do mapa de pessoal da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 11 de Novembro de 2009, com
o vencimento correspondente ao Escalão 3, Índice 250, na sequência do
concurso aberto por edital (extracto) n.º.1200/2008, publicado no Diário
da República n.º 232, 2.º série de 28 de Novembro de 2008, do 2.º Grupo
de Ciências Biológicas, considerando-se rescindido o contrato anterior a
partir da mesma data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
Data: 16 de Abril de 2010. — Nome: Alfredo Ferreira Moita, Cargo:
Secretário-Coordenador.
203163093
Despacho (extracto) n.º 7272/2010
Por despacho da Vice-Reitora da Universidade de Lisboa de
10-02-2010, proferido por delegação de competências do Reitor:
Doutora Maria Henriques Lourenço Ribeiro, Professora Auxiliar com
contrato em funções por tempo indeterminado — autorizado a celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em
regime de tenure, como professora associada do mapa de pessoal da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, por conveniência urgente de
serviço, com efeitos a partir de 11 de Novembro de 2009, com o vencimento
correspondente ao Escalão 3, Índice 250, na sequência do concurso aberto
por edital (extracto) n.º.1199/2008, publicado no Diário da República n.º 232,
2.º série de 28 de Novembro de 2008, do 1.º Grupo de Ciências Químicas e
Físico-Químicas, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da
mesma data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
Data: 16 de Abril de 2010. — Nome: Alfredo Ferreira Moita, Cargo:
Secretário-Coordenador.
203163028

UNIVERSIDADE DO PORTO
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar
Despacho (extracto) n.º 7273/2010
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Presidente
do Conselho Directivo de 17 de Março de 2010, foi concedida a exoneração, nos termos do artigo 32.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 12-A/2008, à
trabalhadora Marina Rodrigues de Almeida e Silva, da carreira e com a
categoria de Assistente Operacional, posicionada entre a 1.ª e 2.ª posição
remuneratória, com efeitos a partir de 15 de Abril de 2010.
ICBAS, 20 de Abril de 2010. — A Directora de Serviços, Maria
Fernanda Melo.
203166982

