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Despacho n.º 3105/2017
Ao abrigo da alínea p) do Artigo 25.º dos Estatutos da Faculdade
de Motricidade Humana, homologados pelo Despacho n.º 2784/2014,
de 7 de fevereiro, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 35,
de 19 de fevereiro e republicados pelo Despacho n.º 13541/2014, de
20 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 216,
de 7 de novembro, nomeio o Professor Doutor Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha como Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências do Desporto da Faculdade de Motricidade Humana.
7 de março de 2017. — O Presidente da FMH, Prof. Doutor José
Manuel Alves Diniz.
310352807
Nome

Ana Maria Troncho Sequeira Amaral . . . . . . . . . . . . . . .
Luísa Maria de Oliveira Peixoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Despacho (extrato) n.º 3106/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico, e
para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho (doravante designada por LTFP), declara -se que
os trabalhadores indicados concluíram com sucesso o seu período experimental na carreira/categoria indicada, de acordo com
o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto no
n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, que se encontra arquivado no seu
processo individual.
Carreira/Categoria

Data do Despacho

Técnico Superior/Técnico Superior . . . . . . . . . . . . . .
Técnico Superior/Técnico Superior . . . . . . . . . . . . . .

17 de março de 2017.
17 de março de 2017.

21 de março de 2017. — O Vice-Presidente para a Gestão Administrativa, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.

Despacho n.º 3107/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico de 18 de
janeiro de 2017:
Doutor João Paulo Baptista de Carvalho — autorizado o contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em regime de
tenure em dedicação exclusiva, na categoria de Professor Associado,
na área disciplinar de Computadores do Departamento de Engenharia
Eletrotécnica e de Computadores, do mapa de pessoal do Instituto Superior Técnico, na sequência de procedimento concursal, com direito
à remuneração correspondente ao 1.º escalão e ao nível remuneratório
entre o 61 e o 62 da tabela remuneratória única.
21 de março de 2017. — O Vice-Presidente para a Gestão Administrativa, Prof. Jorge Morgado.
310365954

UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Aviso (extrato) n.º 3907/2017
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira
datado de 06/02/2017, foram autorizadas as celebrações de contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para a Faculdade
de Ciências Sociais, com os seguintes docentes: — Mestre Glória Josefina Rodrigues Leça Gonçalves, como Assistente Convidado em regime
de tempo parcial (40 %), a partir de 13 de fevereiro de 2017 e termo a
30 de junho de 2017, com a remuneração correspondente ao primeiro
escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única aplicável
aos docentes universitários;
Licenciada Maria Helena Freire Berenguer, como Assistente Convidada em regime de tempo parcial (25 %), a partir de 13 de fevereiro de
2017 e termo a 30 de junho de 2017, com a remuneração correspondente
ao primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única
aplicável aos docentes universitários;
Doutora Maria Natalina Faria Cristovão Santos, como Professora
Auxiliar Convidada em regime de tempo parcial (50 %), a partir
de 13 de fevereiro de 2017 e termo a 30 de junho de 2017, com
a remuneração correspondente ao primeiro escalão, entre o nível
remuneratório 53 e 54, da tabela única aplicável aos docentes
universitários;
Doutor Paulo Manuel de Oliveira, como Professor Auxiliar Convidado
em regime de tempo parcial (65 %), a partir de 13 de fevereiro de 2017
e termo a 30 de junho de 2017, com a remuneração correspondente ao
primeiro escalão, entre o nível remuneratório 53 e 54, da tabela única
aplicável aos docentes universitários;
Mestre Sofia Micaela Castro Silva, como Assistente Convidada em
regime de tempo parcial (30 %), a partir de 13 de fevereiro de 2017 e
termo a 30 de junho de 2017, com a remuneração correspondente ao
primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única
aplicável aos docentes universitários;
6 de março de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310367517

310365565

Aviso (extrato) n.º 3908/2017
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira
datado de 16/02/2017, foi efetuada uma adenda ao contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, para a Faculdade de
Ciências Sociais, com o seguinte docente:
Doutora Eva Natália de Jesus Buraco Gouveia, como Professora Auxiliar Convidada em regime de tempo parcial (25 %), a partir de 16 de
fevereiro de 2017 e termo a 30 de junho de 2017, com a remuneração
correspondente ao primeiro escalão, entre o nível remuneratório 53 e
54, da tabela única aplicável aos docentes universitários;
6 de março de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
310367582
Aviso (extrato) n.º 3909/2017
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira
datado de 06/02/2017, foram autorizadas as celebrações de contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para a Faculdade
de Ciências Sociais, com os seguintes docentes:
Licenciado Marco Paulo Teixeira Gonçalves, como Assistente Convidada em regime de tempo parcial (25 %), a partir de 13 de fevereiro de
2017 e termo a 30 de junho de 2017, com a remuneração correspondente
ao primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única
aplicável aos docentes universitários;
Mestre António João Apolinário Pereira, como Assistente Convidada
em regime de tempo parcial (25 %), a partir de 13 de fevereiro de 2017
e termo a 30 de junho de 2017, com a remuneração correspondente ao
primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única
aplicável aos docentes universitários;
Mestre Gonçalo Nuno Ferreira Marques, como Assistente Convidado
em regime de tempo parcial (15 %), a partir de 13 de fevereiro de 2017
e termo a 30 de junho de 2017, com a remuneração correspondente ao
primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única
aplicável aos docentes universitários;
Mestre José Ricardo Spínola de Aguiar, como Assistente Convidado
em regime de tempo parcial (15 %), a partir de 13 de fevereiro de 2017
e termo a 30 de junho de 2017, com a remuneração correspondente ao
primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única
aplicável aos docentes universitários;
Mestre Luís Miguel Vieira de Freitas, como Assistente Convidado
em regime de tempo parcial (10 %), a partir de 13 de fevereiro de 2017
e termo a 30 de junho de 2017, com a remuneração correspondente ao
primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única
aplicável aos docentes universitários;
Mestre Lisa Raquel dos Santos Gonçalves, como Assistente Convidado em regime de tempo parcial (15 %), a partir de 13 de fevereiro de
2017 e termo a 30 de junho de 2017, com a remuneração correspondente
ao primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única
aplicável aos docentes universitários;
6 de março de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José
Carmo.
310367622

