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Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato
com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
A Universidade de Coimbra clarifica, para efeitos do disposto no n.º 5
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que não assume
qualquer compromisso de vir a considerar ser do seu interesse estratégico
a abertura de qualquer procedimento concursal para a carreira de investigação científica ou para a carreira docente do ensino superior.
3 de maio de 2019. — O Vice-Reitor, Prof. Doutor Luís Neves.
312279847
Aviso n.º 8619/2019
Torna-se público que, por despacho exarado, a 22/04/2019, pelo Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís José Proença de
Figueiredo Neves, no uso de competência delegada, o trabalhador Rui
Marques Mendes Roseiro Simões, concluiu com sucesso o período
experimental, na carreira e categoria de Técnico Superior, tendo-lhe
sido atribuída a classificação final de 15 valores.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
6/05/2019. — A Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvimento
de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.
312275659
Aviso n.º 8620/2019
Torna-se público que, por despacho exarado, a 22/04/2019, pelo Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís José Proença de
Figueiredo Neves, no uso de competência delegada, a trabalhadora Maria
João Simões Madeira, concluiu com sucesso o período experimental,
na carreira e categoria de Técnica Superior, tendo-lhe sido atribuída a
classificação final de 17 valores.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
6/05/2019. — A Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvimento
de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.
312275553
Aviso n.º 8621/2019
Torna-se público que, por despacho exarado, a 22/04/2019, pelo Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís José Proença
de Figueiredo Neves, no uso de competência delegada, a trabalhadora
Mariana Monteiro Loureiro Val, concluiu com sucesso o período experimental, na carreira e categoria de Técnica Superior, tendo-lhe sido
atribuída a classificação final de 18,08 valores.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
6/05/2019. — A Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvimento
de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.
312275342

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Declaração de Retificação n.º 442/2019
Por ter saído com inexatidão o Aviso (extrato) n.º 7773/2019, de 6
de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 86, retifica-se
no ponto 1 que onde se lê «pelo prazo de três anos» deve ler-se «pelo
prazo de três anos, automaticamente renováveis por períodos de um ano
até à duração máxima de seis anos».
7/5/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade.
312278486
Despacho n.º 5008/2019
Atenta a necessidade de assegurar o normal funcionamento do Gabinete de Apoio à Inovação, Transferência, Empreendedorismo e Cooperação (GAITEC) dos Serviços da Reitoria da Universidade de Évora,
urge nomear o titular para o cargo de direção intermédia de 3.º grau,
previsto no artigo 7.º do Regulamento dos Serviços da Reitoria da Universidade de Évora, publicado pelo Despacho n.º 1030/2019 (2.ª série),
de 29 de janeiro.
Neste sentido, ao abrigo da conjugação das seguintes disposições:
Alínea k) do n.º 1 do artigo 23.º dos Estatutos da Universidade de
Évora, publicados pelo Despacho Normativo n.º 10/2014 (2.ª série),
de 5 de agosto;

N.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na atual
redação;
Alínea c) do artigo 4.º do Regulamento dos Cargos Dirigentes da Universidade de Évora, posto em vigor pela Ordem de Serviço n.º 35/2015, de
11 de dezembro e Despacho n.º 15456/2015 (2.ª série), de 23 de dezembro.
Por despacho da Reitora da Universidade de Évora de 18/04/2019,
nomeada em regime de substituição, a licenciada Valentina Rodrigues da
Silva de Castro para o cargo de Coordenadora do Gabinete de Apoio à
Inovação, Transferência, Empreendedorismo e Cooperação, com efeitos
a 2 de maio de 2019.
06/05/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade.
312274532
Despacho n.º 5009/2019
Atenta a necessidade de assegurar o normal funcionamento do Polo de
Estremoz da Universidade de Évora, urge nomear o titular para o cargo de
direção intermédia de 3.º grau, previsto no artigo 4.º do Regulamento do
Polo de Estremoz da Universidade de Évora, publicado pelo Despacho
n.º 8979/2018 (2.ª série), de 24 de setembro.
Neste sentido, ao abrigo da conjugação das seguintes disposições:
Alínea k) do n.º 1 do artigo 23.º dos Estatutos da Universidade de
Évora, publicados pelo Despacho Normativo n.º 10/2014 (2.ª série),
de 5 de agosto;
N.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na atual
redação;
Alínea c) do artigo 4.º do Regulamento dos Cargos Dirigentes da Universidade de Évora, posto em vigor pela Ordem de Serviço n.º 35/2015, de
11 de dezembro e Despacho n.º 15456/2015 (2.ª série), de 23 de dezembro.
E atenta a autorização da Reitora da Universidade de Évora de 11/04/2019,
nomeada em regime de substituição, a mestre Isabel Cristina Tito Fontes
Leal Machado para o cargo de Coordenadora do Polo de Estremoz, com
efeitos a 2 de maio de 2019.
06/05/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade.
312274508
Despacho n.º 5010/2019
Por despacho de 03/05/2019 da Reitora da Universidade de Évora, foi
autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com um período experimental de 5 anos, com a
doutora Sofia Alexandra da Conceição Tavares, na categoria de professor
auxiliar do mapa de pessoal desta instituição, na sequência de concurso documental internacional para a área disciplinar de Psicologia — Psicologia
Clínica, da Escola de Ciências Sociais, restrito a candidatos abrangidos
pelo programa de regularização extraordinária de vínculos precários
(PREVPAP), conforme Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com direito
à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 195, do Estatuto remuneratório do pessoal docente universitário.
07/05/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade.
312278023

UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA
Aviso n.º 8622/2019
Por despacho do Reitor da Universidade Fernando Pessoa, de 18 de
abril de 2019, nos termos do n.º 1 do nos termos do n.º 1 do Artigo 5.º
do Regulamento n.º 307/2008, de 09 de junho, foi designado o júri das
provas de agregação no ramo do conhecimento de Ciências da Informação, requeridas pelo Doutor Rui da Assunção Esteves Pimenta:
Presidente: Reitor da Universidade Fernando Pessoa
Vogais: Doutor Pedro Lopes Ferreira, Professor Catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; Doutor José da Silva
Costa, Professor Catedrático da Faculdade de Economia da Universidade
do Porto; Doutor Paulo de Lyz Girou Martins Ferrinho, Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor José Manuel Lage Campelo Calheiros, Professor Catedrático da
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa; Doutor Luís Manuel Borges Gouveia, Professor Catedrático da Faculdade
de Ciência e Tecnologia da Universidade Fernando Pessoa.
22 de abril de 2019. — O Reitor, Salvato Vila Verde Pires Trigo.
312282202

