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Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 19 de dezembro de 2017
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso n.º 15252/2017
Nos termos do artigo 100.º, n.º 3, alínea c) e artigo 101.º, ambos do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, avisam-se os interessados de que se encontra em
consulta pública, no endereço de internet www.ua.pt/gaqap/uaemmudanca,
a Proposta de alteração do Regulamento de Taxas e Propinas Aplicáveis
aos Estudos e Cursos da Universidade de Aveiro.
Os interessados devem dirigir as suas sugestões ao Reitor da Universidade de Aveiro, por escrito, no prazo de 30 dias a contar da data de
publicação do presente aviso, através do endereço de correio eletrónico
rt-consulta.publica@ua.pt ou do endereço postal: Gabinete do Reitor,
Edifício Central e da Reitoria, Campus Universitário de Santiago, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro.
28 de novembro de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor Manuel António
Assunção.
310960404

22 de novembro de 2017. — O Reitor, António Cruz Serra.
310953633

Aviso n.º 15254/2017

Aviso n.º 15253/2017
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, conjugado com os artigos 45.º e 46.º da
LTFP, aprovada em anexo pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que foi homologada, após conclusão com sucesso, a avaliação do
período de estágio, para ingresso na carreira (não revista) de especialista
de informática, categoria de especialista de informática de grau 1, nível 2,
na sequência de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o trabalhador Hélder Arménio Castro Pires, com efeitos
a 24 de novembro de 2017, para ocupação de um posto de trabalho do
mapa de pessoal, passando a auferir a remuneração ilíquida de 1 647.74€.
27 de novembro de 2017. — O Reitor da Universidade da Beira
Interior, António Carreto Fidalgo.
310959425

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Despacho n.º 11112/2017
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal para ocupação de dois postos
de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para o Gabinete de Apoio à Investigação dos Serviços de Ciência e Cooperação, publicado pelo aviso n.º 2675/2017 (2.ª série), e BEP Oferta
OE201703/0144, ambos de 15 de março:

Antónia Leonarda Vieira Tobias . . . . . . . . . . . .
Marta Cristina Pereira Caeiro . . . . . . . . . . . . . .

Uma vaga de Professor Catedrático, na área disciplinar de Morfologia e Função — Edital n.º 910/2017, DR, 2.ª série, n.º 225, de 22 de
novembro;
Uma vaga de Professor Associado, na área disciplinar de Morfologia e Função — Edital n.º 911/2017, DR, 2.ª série, n.º 225, de 22 de
novembro.

Faculdade de Ciências

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Nome

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março, conjugado com o n.º 2
do artigo 6.º do Regulamento Geral de Concursos para recrutamento
de professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de
Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 2307/2015, de 5 de março, delego
no Doutor Luís Manuel Morgado Tavares, Professor Catedrático e Presidente da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa,
as competências para presidir aos júris de concurso para recrutamento,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, de:

CF

Ordenação

16,73
15,40

1.º
2.º

Esta lista foi objeto de homologação por despacho de 22/11/2017,
da Reitora da Universidade de Évora, tendo sido igualmente publicitada e notificada nos termos do n.º 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
24/11/2017. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade Louro.
310955278

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.º 11113/2017
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade
de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo n.º 1-A/2016, do

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto
de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, para a
Área de Comunicação e Imagem da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa.
Nos termos do disposto nos n.os 1, 3 e 4 do artigo 30.º e no artigo 33.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (de ora em diante designada por LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
conjugados com os artigos 4.º e 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril (de ora em diante designada por Portaria), torna-se público
que, por meu despacho de 27 de novembro de 2017, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria
de Técnico Superior, do mapa de pessoal não docente e não investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL),
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
Em cumprimento do disposto no artigo 34.º da Lei n.º 25/2017, de
30 de maio, do artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, e
do artigo 265.º da LTFP, foi ouvida a Direção-Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), enquanto entidade gestora
da valorização profissional, que, em 18 de setembro de 2017, declarou
a inexistência de trabalhadores em situação de valorização profissional,
cujo perfil se adequasse às características do posto de trabalho a ocupar.
Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria, declara-se não se encontrarem quaisquer reservas de recrutamento constituídas na FCUL,
tendo sido efetuada consulta prévia à Direção-Geral da Qualificação
dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), enquanto Entidade
Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC),
a qual informou, a 24 de agosto de 2017, não existirem trabalhadores,
em reserva de recrutamento, que permitam satisfazer as características
do posto de trabalho a ocupar, em virtude de não ter, ainda, decorrido
qualquer procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento para Técnico Superior, por parte daquela Entidade.
1 — Modalidade de contrato: O procedimento concursal destina-se à
celebração de um contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para ocupação de 1 (um) posto de trabalho previsto no
mapa de pessoal não docente e não investigador da FCUL, aprovado
para o ano de 2017, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 30.º
da LTFP.
2 — Enquadramento legal: Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31
de julho; Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro; Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, na sua redação atual; Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro; Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril; e Lei n.º 62/2007, de 10
de setembro.
3 — Local de trabalho: O local de trabalho situa-se na Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, sita no Campo Grande, 1749-016
Lisboa.
4 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar, em conformidade
com o mapa de pessoal aprovado: O posto de trabalho a concurso envolve
o exercício de funções da carreira e categoria de Técnico Superior, tal
como descritas no anexo à LTFP.

