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Para os devidos efeitos, torna-se público que o mestre Sebastião Manuel Resende Pinho Costa, professor auxiliar convidado, cessa funções
por aposentação, com efeitos a 1 de fevereiro de 2012.

Nova de Lisboa, reunido em 24 de novembro de 2011, fixou em 300,00€
(trezentos euros) a taxa de prorrogação para entrega de dissertações
de Mestrado e Doutoramento, nos casos em que não se encontrem
previstos no Decreto-Lei n.º 74/2006, republicado pelo Decreto-Lei
n.º 107/2008, de 25 de junho, ou fora dos prazos regulamentados nos
respetivos programas de Mestrado e Doutoramento do Instituto de
Higiene e Medicina Tropical.

27 de janeiro de 2012. — O Administrador, Rui Manuel Gonçalves
Pingo.
205669226

2 de janeiro de 2012. — O Reitor, Professor Doutor António Manuel
Bensabat Rendas.
205672506

Despacho n.º 1736/2012

UNIVERSIDADE DE LISBOA

UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Direito

Faculdade de Arquitetura

Despacho (extrato) n.º 1737/2012
Por despacho do Diretor da Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa de 20 de outubro de 2011, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria, às assistentes técnicas Maria de Fátima
Almeida Antunes Rodrigues e Maria José Ferreira Leite Guerra, nos termos do disposto no artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
20 de janeiro de 2012. — O Diretor, Prof. Doutor Eduardo Augusto
Alves Vera-Cruz Pinto.
205672596

Declaração de retificação n.º 174/2012
Por não ter sido publicado corretamente o despacho (extrato)
n.º 978/2012 no Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 24 de janeiro
de 2012, a p. 2901, retifica-se que onde se lê «por despacho de 13 de
janeiro de 2011» deve ler-se «por despacho de 13 de Janeiro de 2012»
e onde se lê «com efeitos a partir de 13 de Janeiro de 2011 sendo remunerado pelo 1.º escalão, índice 195 da tabela remuneratória aplicável
aos docentes universitários» deve ler-se «com efeitos a partir de 13 de
janeiro de 2012».
27 de janeiro de 2012. — A Responsável pelos Serviços Administrativos, Sara Ponte.
205670043

Faculdade de Letras
Despacho n.º 1738/2012
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se público que,
na sequência da homologação da lista unitária de ordenação final dos
candidatos no âmbito do procedimento concursal comum aberto pelo
aviso n.º 12420/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 119, de 22 de Junho de 2010, se procedeu à celebração de um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com o
licenciado José Manuel Furtado Pereira da Silva, para preenchimento
de um posto de trabalho do mapa de pessoal da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, da carreira e categoria de técnico superior,
ao abrigo do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, ficando posicionado na 2.ª posição remuneratória da
respetiva categoria e no nível remuneratório 15 da tabela remuneratória
única, com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2012.
2 — O contrato encontra-se sujeito a um período experimental de
180 dias, correspondente à duração determinada pela alínea c) do n.º 1 do
artigo 76.º do RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro,
conjugado com o n.º 2 da cláusula 6.ª do acordo coletivo de trabalho
n.º 1/2009, de 28 de setembro, e com o artigo 1.º do regulamento de
extensão n.º 1-A/2010, de 2 de março.
3 — Para acompanhar e avaliar o período experimental foi designado
o respetivo júri com a seguinte composição:
Presidente: Prof. Doutor Paulo Jorge Farmhouse Simões Alberto,
subdiretor da FLUL.
1.º vogal efetivo: Lic. Ricardo Manuel Pereira Sousa Reis; secretário-coordenador.
2.º vogal efetivo: Lic. Manuel Pinto Coelho Caldeira de Ordaz, Chefe
da Divisão de Apoio Técnico.
1.º vogal suplente: Lic. Nuno Joel Lopes Fernandes Cavalheiro, Chefe
da Divisão de Serviços Administrativos.
2.º vogal suplente: Lic. Maria Helena Leitão Rodrigues Mendes,
Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial.
24 janeiro de 2012. — O Diretor, António M. Feijó.

205669907

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Aviso n.º 1794/2012
Sob proposta do Diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical
da Universidade Nova de Lisboa, o Conselho de Gestão da Universidade

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Faculdade de Motricidade Humana
Despacho n.º 1739/2012
Por despacho de 12 de janeiro de 2011 do Presidente da Faculdade
de Motricidade Humana, da Universidade Técnica de Lisboa, no uso
de competências delegadas pelo Magnifica Reitora da Universidade
Técnica de Lisboa (Despacho n.º 16816/2011, publicado no Diário da
República, 2.ª série do n.º 238 de 14 de dezembro de 2011):
Maria Margarida Ventura Mendes Mascarenhas — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para
exercer as funções de Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 17 de
fevereiro de 2012.
17 de janeiro de 2012. — O Secretário da Faculdade, João Mendes
Jacinto.
205671275
Despacho n.º 1740/2012
Por despacho do Presidente da Faculdade de Motricidade Humana,
da Universidade Técnica de Lisboa, de 30 de dezembro de 2011, foi
autorizada a licença sabática, pelo período de 6 meses, ao Professor
Doutor Augusto Gil Brites de Andrade Pascoal — Professor Auxiliar
desta Faculdade, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2012, nos termos
do disposto no artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto
e do artigo 11.º do Despacho n.º 12992/2010, publicado no Diário da
República, 2.ª série, N.º 155, de 11 de agosto.
18 de janeiro de 2012. — O Secretário da Faculdade, João Mendes
Jacinto.
205671323
Despacho n.º 1741/2012
Considerando a necessidade de assegurar a eleição do corpo de estudantes para o Conselho de Escola e Conselho Pedagógico da FMH,
de acordo com o estipulado no anexo A (Regulamento eleitoral) dos
estatutos da FMH, venho por este meio:
1 — Marcar a data das eleições para o dia 28 de fevereiro;

