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Vogais:
Doutor Paulo Manuel Salgado Tavares de Castro, Professor Catedrá-

tico, Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto.

Doutor Mário Augusto Pires Vaz, Professor Associado, Departamento 
de Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto;

Doutor Manuel José Moreira de Freitas, Professor Catedrático, De-
partamento de Engenharia Mecânica, Instituto Superior Técnico, Uni-
versidade Técnica de Lisboa;

Doutor Luís Filipe Galrão dos Reis, Professor Associado, Departa-
mento de Engenharia Mecânica, Instituto Superior Técnico, Universidade 
Técnica de Lisboa;

Doutor Francisco José Malheiro Queiróz de Melo, Professor As-
sociado, Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de 
Aveiro;

Doutor José Valdemar Bidarra Fernandes, Professor Catedrático, 
Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Ciências e Tec-
nologia, Universidade de Coimbra;

Doutor José António Martins Ferreira, Professor Catedrático, Depar-
tamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
Universidade de Coimbra.

Para constar se lavrou o presente Edital, que vai ser afixado na Porta 
Férrea, publicado na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de 
Emprego Público (BEP) e nos sítios da Internet da Universidade de 
Coimbra e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (Eracarrers), 
em língua portuguesa e inglesa.

2015/04/10. — O Reitor, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de 
Carvalho e Silva.

208565065 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despacho n.º 4223/2015
Por despacho de 11 de março de 2015 da reitora da Universidade 

de Évora:
Doutor Luís Filipe Soares Afonso — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado em período experimental, 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do regime transitório, do Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto, na categoria de professor auxiliar do 
mapa de pessoal da Universidade de Évora, com efeitos a 25 de feve-
reiro de 2015, com direito à remuneração correspondente ao índice 195, 
escalão 1 do estatuto remuneratório do pessoal docente universitário.

13/04/2015. — O Administrador, Rui Manuel Gonçalves Pingo.
208569375 

 Serviços Académicos

Declaração de retificação n.º 302/2015
Tendo sido publicado com uma incorreção o aviso n.º 3158/2015 no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 25 de março de 2015, retifica -se 
que, onde se lê «A Reitora da Universidade de Évora nomeou em 19 de 
fevereiro de 2015, o júri de equivalência de habilitações estrangeiras 
ao grau de Doutor em Ciências Agrárias, requerida por Ana Carina Al-
ves Pereira de Mira Gerardo» deve ler -se «A Reitora da Universidade 
de Évora nomeou em 19 de fevereiro de 2015, o júri de equivalência 
de habilitações estrangeiras ao grau de Doutor em Ciências Agrárias, 
requerida por Ana Carina Alves Pereira de Mira Geraldo».

26 de março de 2015. — A Diretora dos Serviços Académicos, M.ª 
Alexandra B. R. Courinha M. Lopes Fernandes.

208562676 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Deliberação n.º 645/2015
1 — Considerando a vantagem em permitir que as decisões relativas 

ao preçário do Estádio Universitário da Universidade de Lisboa desig-
nadamente nos casos em que os mesmos sofram alterações pontuais 

ao longo do ano, ocorram com celeridade a fim de serem fixados em 
tempo útil;

2 — Considerando o disposto no artigo 95.º do Regime Jurídico das 
Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, no artigo 30.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa 
(ULisboa), homologados pelo Despacho Normativo n.º 5 -A/2013, de 18 
de abril, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de 
abril, e no artigo 6.º dos Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa (SCUL), constantes do Despacho n.º 14600/2013, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro;

3 — O Conselho de Gestão, delibera, na sua reunião de 19 de março de 
2015, delegar, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 35.º a 41.º 
do Código do Procedimento Administrativo, no Presidente do Estádio 
Universitário da Universidade de Lisboa (EULisboa), João Manuel da 
Silva Roquette, a competência para:

Fixar preçário para as atividades externas e pontuais que ocorrem 
durante o ano.

4 — Todas as decisões tomadas ao abrigo da presente Delegação de 
Competências devem ser reportadas ao Conselho de Gestão no prazo 
de 10 dias após a sua aprovação.

5 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados abrangidos 
pela presente deliberação, desde 2 de janeiro de 2014.

19 de março de 2015. — Pelo Conselho de Gestão: António Cruz 
Serra, reitor — João Barreiros, vice -reitor — Ana Maduro, administra-
dora, João Jacinto, diretor executivo — Margarida Liberato, diretora 
do Departamento Financeiro.

208564344 

 Faculdade de Arquitetura

Despacho (extrato) n.º 4224/2015
Por meu despacho de 02/04/2015, por delegação de competências:
Doutor José Vítor de Almeida Florentino Correia — Autorizado o 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por Tempo Indeterminado, 
em regime experimental, por um quinquénio, como Professor Auxiliar 
do mapa de pessoal docente da Faculdade de Arquitetura, posicionado 
no escalão 1, índice 195, da tabela remuneratória aplicável aos docentes 
do Ensino Superior, com efeitos a partir do dia 27 de fevereiro de 2015, 
considerando -se rescindido o anterior contrato a partir da mesma data. 
(Não carece de fiscalização prévia do T.C.)

10 de abril de 2015. — O Presidente da Faculdade, Doutor João 
Cottinelli Pardal Monteiro, Professor Auxiliar.

208564985 

 Faculdade de Direito

Aviso n.º 4506/2015

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior, do 
mapa de pessoal da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, para o Gabinete de Consultoria Jurídica e Centro de 
Arbitragem e de Resolução de Litígios do Gabinete de Apoio 
à Gestão da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Tra-

balho em Funções Públicas (LTFP), conjugados com o artigo 19.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se 
público que, por despacho autorizador do Diretor da Universidade de 
Lisboa, Prof. Doutor Jorge Duarte Pinheiro, se encontra aberto pro-
cedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis contados a 
partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República, 
para preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e categoria de 
Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para exercer funções no Gabinete 
de Consultoria Jurídica e Gabinete de Arbitragem e de Resolução de 
Conflitos do Gabinete de Apoio à Gestão da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa.

1 — Tipo de concurso: o presente aviso reveste a forma de pro-
cedimento concursal comum, por inexistir reserva de recrutamento 
constituída, quer no próprio serviço, quer na ECCRC — Entidade Cen-
tralizada de Constituição de Reservas de Recrutamento, porquanto 
não foram ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos 


