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 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 3602/2018
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 3 do artigo 1.º do Despacho n.º 7435/2017, do Diário da República, 
2.ª série, n.º 162, de 23 de agosto, e de acordo com o disposto no n.º 3 do 
artigo 1.º do Despacho n.º 2168/2018, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 43, de 1 de março, subdelego a presidência do júri das provas de 
doutoramento no ramo de Biologia, especialidade de Etologia, desta 
Faculdade, requeridas pelo Mestre Miguel Filipe Morgado dos Santos, 
no Doutor Henrique Manuel Roque Nogueira Cabral, Professor Catedrá-
tico, na qualidade de Presidente do Departamento de Biologia Animal 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

20 de março de 2018. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.

311224561 

 Despacho n.º 3603/2018
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 3 do artigo 1.º do Despacho n.º 7435/2017, do Diário da República, 
2.ª série, n.º 162, de 23 de agosto, e de acordo com o disposto no n.º 3 do 
artigo 1.º do Despacho n.º 2168/2018, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 43, de 1 de março, subdelego a presidência do júri das provas de 
doutoramento no ramo de Estatística e Investigação Operacional, espe-
cialidade de Probabilidade e Estatística, desta Faculdade, requeridas pela 
Mestre Soraia Alexandra Gonçalves Pereira, no Doutor Luís Eduardo 
Neves Gouveia, Professor Catedrático, na qualidade de Presidente do 
Departamento de Estatística e Investigação Operacional da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa.

20 de março de 2018. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.

311224586 

 Despacho n.º 3604/2018
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 3 do artigo 1.º do Despacho n.º 7435/2017, do Diário da República, 
2.ª série, n.º 162, de 23 de agosto, e de acordo com o disposto no n.º 3 do 
artigo 1.º do Despacho n.º 2168/2018, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 43, de 01 de março, subdelego a presidência do júri das provas de 
doutoramento no ramo de ramo de Informática, especialidade de Ciência 
da Computação, desta Faculdade, requeridas pelo Mestre João Catarino 
de Sousa, no Doutor Nuno Fuentecilla Maia Ferreira Neves, Professor 
Catedrático, na qualidade de Presidente do Departamento de Informática 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

21 de março de 2018. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.

311224594 

 Faculdade de Medicina

Aviso n.º 4728/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foi autorizada, 
por despacho do Senhor Diretor da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Lisboa, de 21 de fevereiro de 2018, a celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na sequência 
de procedimentos concursal aberto pelo aviso n.º 7744/2017 publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 131, de 10 de julho de 2017, com 
o trabalhador abaixo indicado:

Paula Alexandra Rodrigues Lousada Mouro Ferreira — Assistente 
Técnico, 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5.

23 de março de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
311231462 

 Despacho n.º 3605/2018
Ao abrigo do disposto nos artigos 45.º, 49.º e 51.º, todos da Lei Geral 

do Trabalho (LTFP) em Funções Públicas, e tendo presente o disposto 
no n.º 1 da cláusula 1.ª, e n.º 2 da cláusula 6.ª, do Acordo coletivo de 
trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, 
de 28 de setembro, tendo sido celebrado contrato com efeitos a 01 de 
setembro de 2017, na sequência de autorização de recurso à reserva de 
recrutamento constituída pelos candidatos aprovados de acordo com 
a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 

para preenchimento de dois lugares de Técnico Superior, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo Aviso n.º 6803/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 104, de 31 de maio, e após homologação da Ata do Júri 
constituído para o efeito, torna-se pública a conclusão, com sucesso, 
do período experimental, na categoria e carreira de técnico superior, 
do licenciado Gonçalo David Cabaço Dinis, de acordo com o processo 
de avaliação, elaborado nos termos do disposto nos n.os 3, 4 e 5 do ar-
tigo 46.º da LTFP, que se encontra arquivado no seu processo individual.

23 de março de 2018. — O Subdiretor, Prof. Doutor Mamede de 
Carvalho.

311229698 

 Despacho n.º 3606/2018
Ao abrigo do disposto nos artigos 45.º, 49.º e 51.º, todos da Lei Geral 

do Trabalho (LTFP) em Funções Públicas, e tendo presente o disposto 
no n.º 1 da cláusula 1.ª, e n.º 2 da cláusula 6.ª, do Acordo coletivo de 
trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, 
de 28 de setembro, tendo sido celebrado contrato com efeitos a 10 de 
julho de 2017, na sequência de autorização de recurso à reserva de 
recrutamento constituída pelos candidatos aprovados de acordo com 
a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 
para preenchimento de um lugar de Técnico Superior, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo Aviso n.º 15113 -D/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 252, de 28 de dezembro, e após homologação da Ata do 
Júri constituído para o efeito, torna -se pública a conclusão, com sucesso, 
do período experimental, na categoria e carreira de técnico superior, do 
licenciado André Alberto Pinto Fonseca, de acordo com o processo de 
avaliação, elaborado nos termos do disposto nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 46.º 
da LTFP, que se encontra arquivado no seu processo individual.

23 de março de 2018. — O Subdiretor, Prof. Mamede de Carvalho.
311229568 

 Faculdade de Medicina Veterinária

Aviso (extrato) n.º 4729/2018
Nos termos das competências que me foram cometidas pelo n.º 2, 

alínea b), do artigo 42.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa, sob 
proposta do Conselho Científico, de 7 de fevereiro de 2018, e ao abrigo 
do n.º 9.3, do Despacho n.º 2168/2018, de 1 de março, nomeio como júri 
de reconhecimento de habilitações ao grau de doutor, apresentado por 
Renata Falcão Rabello da Costa, nos termos do artigo 5.º, por remissão 
do n.º 2 do artigo 17.º, ambos do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de 
junho, diploma que regula as equivalências de habilitações estrangei-
ras de nível superior às correspondentes habilitações portuguesas, os 
seguintes Professores:

Presidente — Doutor Rui Manuel de Vasconcelos e Horta Caldeira, 
Presidente do Conselho Científico e Professor Catedrático da Faculdade 
de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa;

Vogais:

Doutora Maria da Conceição da Cunha e Vasconcelos Peleteiro, Pro-
fessora Catedrática do Departamento de Sanidade Animal da Faculdade 
de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa;

Doutor Luís Manuel Madeira de Carvalho, Professor Associado 
c/Agregação do Departamento de Sanidade Animal da Faculdade de 
Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa;

Doutora Maria Eduarda Potes, Professora Auxiliar da Escola de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade de Évora;

Doutora Maria Gabriela Lopes Veloso, Professora Auxiliar do De-
partamento de Produção Animal e Segurança Alimentar da Faculdade 
de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa.

9 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Faculdade, Luís Manuel 
Morgado Tavares.

311227194 

 Aviso (extrato) n.º 4730/2018
Nos termos das competências que me foram cometidas pelo n.º 2, 

alínea c), do artigo 42.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa, sob 
proposta do Conselho Científico, de 7 de fevereiro de 2018, nomeio como 
júri de equivalência de habilitações estrangeiras ao grau de Mestre em 
Medicina Veterinária, requerido por Deborah Penteado Martins Dias, 


