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 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Despacho n.º 8428/2012
Por despacho, exarado em 29 de março de 2012, pelo Magnífico 

Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Mon-
teiro de Carvalho e Silva, foi autorizada a contratação do Doutor João 
Manuel Coutinho Rodrigues e celebrado contrato de trabalho em fun-
ções públicas, por tempo indeterminado, em regime de tenure, como 
Professor Catedrático, em tempo integral, com dedicação exclusiva.

A contratação, com início em 1 de abril de 2012, decorre do resultado 
do concurso documental internacional destinado ao preenchimento de 
dois postos de trabalho, da categoria de Professor Catedrático, do mapa 
de pessoal da Universidade de Coimbra, para a área de urbanismo, trans-
portes e vias de comunicação, do Departamento de Engenharia Civil, 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia desta Universidade, aberto por 
Edital n.º 651/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 127, 
de 5 de julho de 2011, na bolsa de emprego público, em 5 de julho de 
2011, com o Código da Oferta OE201107/0055e no sítio da Internet da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (url: www.eracareers.pt), 
com o Unique identifierfea32366 -8329 -4dc6 -9200 -18b23df1a41d. (Não 
carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

15 de junho de 2012. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Ana de Campos Cruz.

206183665 

 Despacho n.º 8429/2012
Por despacho, exarado em 29 de março de 2012, pelo Magnífico Reitor 

da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de 
Carvalho e Silva, foi autorizada a contratação do Doutor António José 
Pais Antunes e celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, em regime de tenure, como Professor Catedrático, 
em tempo integral, com dedicação exclusiva.

A contratação, com início em 1 de abril de 2012, decorre do resultado 
do concurso documental internacional destinado ao preenchimento de 
dois postos de trabalho, da categoria de Professor Catedrático, do mapa 
de pessoal da Universidade de Coimbra, para a área de urbanismo, trans-
portes e vias de comunicação, do Departamento de Engenharia Civil, 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia desta Universidade, aberto por 
Edital n.º 651/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 127, 
de 5 de julho de 2011, na bolsa de emprego público, em 5 de julho de 
2011, com o Código da Oferta OE201107/0055 e no sítio da Internet 
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (url: www.eracareers.
pt), com o Unique identifierfea32366 -8329 -4dc6 -9200 -18b23df1a41d. 
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

15 de junho de 2012. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Ana de Campos Cruz.

206183568 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Ciências
Despacho n.º 8430/2012

Considerando que a mestre Ana Bela Franco Carvalho Rocha foi no-
meada para um mandato de três anos no cargo de secretária -coordenadora 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que o referido 
mandato termina em 16 de junho de 2012;

Considerando que o exercício de funções no cargo não pode ter um li-
mite mínimo pré -estabelecido, porquanto a nomeação e a exoneração são 
efetuadas livremente pelo Diretor, de acordo com o estabelecido no n.º 1 
do artigo 127.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 
(RJIES), no n.º 6 do artigo 47.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa 
e no n.º 2 do artigo 29.º dos Estatutos da Faculdade de Ciências;

Considerando que sendo o RJIES legislação especial, as normas 
respeitantes ao modo de recrutamento, nomeação e duração do mandato 
não foram derrogadas pelas alterações operadas ao Estatuto do Pessoal 
Dirigente pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, a qual o republicou;

Cumpridas as formalidades legais, determino a recondução da mestre 
Ana Bela Franco de Carvalho Rocha no cargo de secretária -coordenadora 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em comissão de 
serviço, nos termos da legislação suprarreferida.

O presente despacho produz efeitos à data do termo da comissão de 
serviço vigente.

22 de maio de 2012. — O Diretor da Faculdade de Ciências, José 
Manuel Pinto Paixão.

206183884 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Declaração de retificação n.º 799/2012
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 82, de 26 de abril de 2012, o despacho (extrato) n.º 5623/2012, 
retifica -se que onde se lê «Catarina Barros de Prado e Castro, em regime 
de tempo parcial 15 %» deve ler -se «Catarina Barros de Prado e Castro, 
em regime de tempo parcial 30 %».

14 de junho de 2012. — O Administrador, António José Carvalho 
Marques.

206182993 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Despacho (extrato) n.º 8431/2012
Por despacho de 03 -04 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo do 
seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Viseu, deste Instituto:

Susana Maria Silva Ferreira, assistente convidada, em regime de 
tempo parcial 17,1 %, pelo período de 13 -02 -2012 a 15 -07 -2012.

Vítor Manuel da Silva Oliveira, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 51,4 %, pelo período de 15 -02 -2012 a 15 -07 -2012.

José dos Santos Lopes Martins, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial, 17,1 %, pelo período de 15 -02 -2012 a 15 -07 -2012.

António Manuel de Figueiredo Almeida, assistente convidado, 
em regime de tempo parcial 51,4 %, pelo período de 16 -02 -2012 a 
15 -07 -2012.

8 de junho de 2012. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206183608 

 Despacho (extrato) n.º 8432/2012
Por despacho de 04 -03 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo 
com Simão de Almeida Gomes, como assistente convidado, em regime 
de tempo parcial 57,1 %, para exercer funções docentes na Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego do IPV, pelo período de 
01 -03 -2012 a 31 -07 -2012.

8 de junho de 2012. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206182944 

 Despacho (extrato) n.º 8433/2012
Por despacho de 03 -04 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo do 
seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Lamego, deste Instituto:

Maria da Piedade Gonçalves Lopes Alves, professora adjunta convi-
dada, em regime de tempo parcial 34,3 %, pelo período de 01 -03 -2012 
a 31 -07 -2012;

Carlos Manuel Paiva de Almeida, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 34,3 %, pelo período de 01 -03 -2012 a 31 -07 -2012;

Ana Paula Teixeira Marques, assistente convidada, em regime de 
tempo parcial 57,1 %, pelo período de 01 -03 -2012 a 31 -07 -2012.

8 de junho de 2012. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206183179 

 Despacho (extrato) n.º 8434/2012
Por despacho de 03 -04 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a renovação 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, 
com o seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Viseu, deste Instituto:

José Manuel Marum Campos, equiparado a professor adjunto, em 
regime de exclusividade, pelo período de dois anos, com inicio em 
01 -03 -2012.




