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Rita de Carvalho Duarte Rato, Assistente Convidado a 59 %, com 
início a 1/09/2016 e términus a 31/07/2017, no 1.º escalão, índice 140 da 
carreira docente universitária;

Rui Miguel Ribeiro de Campos Leitão, Assistente Convidado a 10 %, 
com início a 1/09/2016 e términus a 31/07/2017, no 1.º escalão, índi-
ce 140 da carreira docente universitária;

Rui Sousa Damas, Assistente Convidado a 25 %, com início a 
1/09/2016 e términus a 31/07/2017, no 1.º escalão, índice 140 da car-
reira docente universitária;

Tânia Daniela Ribeiro Tendeiro C. Seixas, Assistente Convidado a 
44 %, com início a 1/09/2016 e términus a 31/07/2017, no 1.º escalão, 
índice 140 da carreira docente universitária;

Thiago Oliveira Santos, Prof Auxiliar Convidado a 40 %, com início a 
1/09/2016 e términus a 31/07/2017, no 1.º escalão, índice 195 da carreira 
docente universitária;

Tiago Rodrigues Pereira da Silva, Assistente Convidado a 47 %, com 
início a 5/09/2016 e términus a 31/07/2017, no 1.º escalão, índice 140 da 
carreira docente universitária;

Vanda Filipa Assunção Marques Videira, Assistente Convidado a 
19 %, com início a 1/09/2016 e términus a 31/07/2017, no 1.º escalão, 
índice 140 da carreira docente universitária.

(Não carece de visto prévio do T.C.)
12 de dezembro de 2016. — O Presidente da Faculdade de Motrici-

dade Humana da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor José Manuel 
Fragoso Alves Diniz.

210095543 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Instituto de Higiene e Medicina Tropical

Aviso (extrato) n.º 16081/2016
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4 da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, informa -se que a assistente operacio-
nal do mapa de pessoal do Instituto de Higiene e Medicina Tropical 
da Universidade Nova de Lisboa, Cidália Maria Damásio Teodoro 
Matão, cessou funções por motivo de aposentação, em 31.10.2016.

14 de dezembro de 2016. — O Diretor, Professor Doutor Paulo Fer-
rinho.

210094425 

 Despacho (extrato) n.º 15575/2016
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foi autorizada 
a consolidação da mobilidade interna na categoria da técnica superior, 
Raquel Godinho Rosado Alves, para o Mapa de Pessoal do Instituto 
de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, nos 
termos do disposto no n.º 3, do artigo 99.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, com efeitos a 1 de novembro de 2016.

14 de dezembro de 2016. — O Diretor, Professor Doutor Paulo Fer-
rinho.

210094522 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Letras

Despacho n.º 15576/2016
Por despacho de seis de dezembro de dois mil e dezasseis da Diretora 

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Professora Doutora 
Cândida Fernanda Antunes Ribeiro, proferido por delegação de compe-
tência conferida por despacho reitoral, publicado no Diário da República 
segunda série, número duzentos e dez de trinta de outubro de dois mil e 
catorze, foi constituído, nos termos do artigo nono do decreto -lei número 
duzentos e oitenta e três de vinte e um de junho de mil novecentos e 
oitenta e três, pela forma seguinte, o júri de Equivalência ao grau de 
mestre, especialidade de Português Língua Segunda/Língua Estrangeira, 
pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, requerido por Va-
nessa Gomes Teixeira:

Professora Doutora Isabel Margarida Ribeiro de Oliveira Duarte, 
Professora Associada do Departamento de Estudos Portugueses e Estudos 
Românicos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;

Professora Doutora Ângela Cristina Ferreira de Carvalho, Professora 
Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e Estudos Românicos 
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;

Professor Doutor José de Sousa Teixeira, Professor Associado do 
Departamento de Estudos Portugueses do Instituto de Letras e Ciências 
Humanas da Universidade do Minho.

6 de dezembro de 2016. — A Diretora da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Professora Doutora Cândida Fernanda Antunes 
Ribeiro.

210095713 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Despacho (extrato) n.º 15577/2016
Por despacho de 29 de março de 2016 do Presidente do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, foi autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Demétrio Ferreira Matos, na categoria de Professor Adjunto, a 90 %, 
com efeitos a 31 de março de 2016 e termo a 18 de setembro de 2016, 
não renovável, para a Escola Superior de Design, auferindo a remune-
ração correspondente ao índice 185 da tabela do pessoal docente do 
ensino superior politécnico (Isento de fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas).

29 de março de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

210096572 

 Despacho (extrato) n.º 15578/2016
Por despacho de 27 de maio de 2016 do Presidente do Instituto Poli-

técnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Jorge Rui Machado Fontes da Silva, na categoria de Assistente Convi-
dado, a 30 %, pelo prazo de três meses, com efeitos a 28 de maio de 2016 
e termo a 27 de agosto de 2016, não renovável, para a Escola Superior 
de Design, auferindo a remuneração correspondente ao índice 100 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

27 de maio de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

210097269 

 Despacho (extrato) n.º 15579/2016
Por despacho de 27 de maio de 2016 do Presidente do Instituto Poli-

técnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Delfim Martins Duarte Filho, na categoria de Assistente Convidado, 
a 30 %, pelo prazo de três meses, com efeitos a 27 de maio de 2016 e 
termo a 26 de agosto de 2016, não renovável, para a Escola Superior de 
Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 140 da tabela 
do pessoal docente do ensino superior politécnico (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas).

27 de maio de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.

210097366 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Despacho (extrato) n.º 15580/2016
Por despacho de 10 de novembro de 2016, do Senhor Presidente deste 

Instituto foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, provisoriamente, de Maria de Fátima Caixeiro da 
Cunha Tavares, como Assistente, na sequência da transição, de acordo 
com as disposições aplicáveis na alínea a) dos n.os 1 e 3 do artigo 5 e 
artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 45/2016, de 17/8, para exercer funções na 
Escola Superior de Saúde, deste Instituto, em regime de tempo integral, 
com exclusividade, com efeitos reportados a 18 de agosto de 2016, 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 (com 
exclusividade), do estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino 
Superior Politécnico.

14/12/2016. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira Carvalho.
210094328 


