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data da publicação do presente Aviso, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 3 do artigo 30.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º da Portaria 
acima referida, devendo fazê -lo, obrigatoriamente, através do formulário 
para o exercício do direito de participação dos interessados, disponível 
em http://www.ciencias.ulisboa.pt/concursos?id=1690.

As eventuais alegações a apresentar, mediante o preenchimento do 
formulário acima referido, devem ser enviadas por correio registado, 
com aviso de receção, dirigidas à Presidente do Júri, para Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa, Edifício C5, Piso 1, Campo 
Grande, 1749 -016 Lisboa, ou entregues pessoalmente, na mesma morada, 
no Núcleo de Expediente da FCUL, no horário das 09:00h às 16:00h, 
até ao termo do prazo indicado, findo o qual não serão as mesmas 
consideradas.

3 — Durante o mesmo período, o processo instrutor encontra -se 
disponível para consulta dos interessados nas instalações da Direção 
de Recursos Humanos da FCUL, Edifício C5, Piso 1, Campo Grande, 
Lisboa, nos dias úteis, das 10:00h às 12:30h e das 14:00h às 16:30h.

24 de março de 2017. — A Presidente do Júri, Maria Fernanda Adão 
dos Santos Fernandes de Oliveira.

310382397 

 Edital n.º 232/2017
José Artur de Sousa Martinho Simões, Diretor da Faculdade de Ciên-

cias da Universidade de Lisboa, torna público que, aprovou, em 21 de 
março de 2017, o Projeto de Regulamento do Ciclo de Estudos Condu-
cente ao Grau de Doutor da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, submetendo -o, nos termos do artigo 101.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo e do n.º 3 do artigo 110.º do Regime jurídico 
das instituições de ensino superior, a consulta pública, para recolha de 
sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente edital no Diário da República.

O projeto de regulamento pode ser consultado no atendimento geral 
da Direção Académica da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, sita no Campo Grande, 1749 -016 Lisboa, bem como na Internet, 
no sítio institucional da Escola (www.fc.ul.pt).

Convidam -se todos os interessados a dirigir, por escrito, eventuais 
sugestões, dentro do período acima referido, as quais deverão ser en-
dereçadas ao Diretor, podendo ser entregues no atendimento geral da 
Direção Académica supra identificada ou remetidas por correio eletró-
nico (direccao@fc.ul.pt).

Para constar se publica o presente edital, o qual vai ser disponibilizado 
na Internet, no sítio institucional da Escola.

22 de março de 2017. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, José Artur de Sousa Martinho Simões.

310383199 

 Edital n.º 233/2017
José Artur de Sousa Martinho Simões, Diretor da Faculdade de Ciên-

cias da Universidade de Lisboa, torna público que, aprovou, em 21 de 
março de 2017, o Projeto de Regulamento Geral para Ciclos de Estudos 
de 1.º Ciclo e 1.º ciclo de Mestrado Integrado da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, submetendo -o, nos termos do artigo 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 do artigo 110.º do 
Regime jurídico das instituições de ensino superior, a consulta pública, 
para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente edital no Diário da República.

O projeto de regulamento pode ser consultado no atendimento geral 
da Direção Académica da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, sita no Campo Grande, 1749 -016 Lisboa, bem como na Internet, 
no sítio institucional da Escola (www.fc.ul.pt).

Convidam -se todos os interessados a dirigir, por escrito, eventuais 
sugestões, dentro do período acima referido, as quais deverão ser en-
dereçadas ao Diretor, podendo ser entregues no atendimento geral da 
Direção Académica supra identificada ou remetidas por correio eletró-
nico (direccao@fc.ul.pt).

Para constar se publica o presente edital, o qual vai ser disponibilizado 
na Internet, no sítio institucional da Escola.

22 de março de 2017. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, José Artur de Sousa Martinho Simões.

310383255 

 Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 3356/2017
Por despacho do Senhor Diretor da Faculdade de Medicina da Uni-

versidade de Lisboa de 22 de março de 2017, por delegação do Senhor 
Reitor:

Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, do Dou-
tor Tiago Vaz Maia, mediante a celebração de contrato de trabalho em 

funções públicas, por tempo indeterminado, em período experimental, 
por um ano, para o mapa de pessoal docente da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, na Categoria de Professor Associado, escalão 1, 
índice 195, da tabela aplicável aos docentes universitários, em regime 
de dedicação exclusiva.

O vencimento, escalão e índice aplicável, na presente data, ao con-
trato celebrado resulta do disposto no artigo 19.º do Orçamento de 
Estado de 2017, aprovado pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, 
que prorroga os efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 38.º, 
do Orçamento de Estado para 2015, aprovado pela Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro.

22 de março de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
310374491 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 4220/2017
Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 49.º da Lei 

n.º 35/2014 de 20 de junho, Lei Geral do Trabalhador em Funções 
Públicas, e por despacho datado de 24 de março de 2017 do Reitor da 
Universidade da Madeira, Professor Doutor José Carmo, foi homologada 
a avaliação final do período experimental do trabalhador João Carlos 
Vieira Teixeira, o qual foi concluído com sucesso, na carreira e na 
categoria de Técnico Superior, de acordo com o processo de avaliação 
elaborado nos termos do disposto no artigo 46.º da Lei supra referida, 
tendo -lhe sido atribuída a classificação final de 17 valores.

27 de março de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310383158 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Médicas

Aviso n.º 4221/2017
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, e por despacho de 15 de março de 2017, do Diretor 
da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, 
Professor Doutor Jaime da Cunha Branco, foi homologada a avaliação 
final do período experimental, o qual foi concluído com sucesso, do 
trabalhador José Carlos de Carvalho Francisco, na carreira e categoria de 
assistente técnico, de acordo com o processo de avaliação, elaborado nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, sendo o tempo de duração desse período contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

27 de março de 2017. — O Diretor da Faculdade, Prof. Doutor Jaime 
C. Branco.

310382997 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Despacho n.º 3357/2017
Considerando as permissões legais, bem como as medidas de simpli-

ficação e desburocratização de procedimentos, relativas à delegação e 
subdelegação de poderes, nas condições regulamentadas nos artigos 44.º 
a 50.º e 164.º do Código do Procedimento Administrativo e no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril;

Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 92.º do Regime Jurídico das 
Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, e do n.º 8 do artigo 44.º dos Estatutos do Instituto Po-
litécnico de Leiria, homologados pelo Despacho Normativo n.º 35/2008, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 139, de 21 de julho, 
retificado pela Retificação n.º 1826/2008, publicada na 2.ª série do 
Diário da República, n.º 156, de 13 de agosto:

1 — Delego no Diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia 
do Mar, de Peniche, Professor Doutor Paulo Jorge dos Santos Almeida, 
a competência prevista na alínea i), do n.º 1, do artigo 92.º do RJIES, in 
fine, para dar posse aos membros do Conselho Técnico-Científico e do 
Conselho Pedagógico que não estiveram presentes na tomada de posse 
realizada em 22 de março de 2017.


