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 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Reitoria

Declaração de Retificação n.º 116/2017
Por ter saído com inexatidão o Edital n.º 1025/2016 (2.ª série), pu-

blicado no Diário da República n.º 229, de 29 de novembro, retifica -se 
que, no ponto 3.1, onde se lê:

«3.1 — O júri do concurso tem a seguinte composição:
Presidente: Reitora da Universidade de Évora.
Vogais:
Doutor Juan M. Carrasco González, Professor Catedrático da Uni-

versidade da Extremadura, Faculdade de Filosofia e Letras (Cáceres);
Doutor Carlos da Costa Assunção, Professor Catedrático da Uni-

versidade de Trás -os -Montes e Alto Douro;
Doutor João Miguel Marques da Costa, Professor Catedrático 

da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas;

Doutora Ana Maria Martins, Professora Catedrática da Universi-
dade de Lisboa, Faculdade de Letras;

Doutor Maria Teresa Fonseca Lino, Professora Catedrática da Uni-
versidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas;

Doutor Augusto Soares Silva, Professor Catedrático da Universi-
dade Católica Portuguesa, Braga;

Doutora Maria de Fátima Favarrica Pimenta de Oliveira, Profes-
sora Catedrática da Universidade do Porto, Faculdade de Letras.»

deve ler -se:
«3.1 — O júri do concurso tem a seguinte composição:
Presidente: Reitora da Universidade de Évora.
Vogais:
Doutor Juan M. Carrasco González, Professor Catedrático da Uni-

versidade da Extremadura, Faculdade de Filosofia e Letras (Cáceres);
Doutor Carlos da Costa Assunção, Professor Catedrático da Uni-

versidade de Trás -os -Montes e Alto Douro;
Doutora Ana Maria Martins, Professora Catedrática da Universi-

dade de Lisboa, Faculdade de Letras;
Doutor Maria Teresa Fonseca Lino, Professora Catedrática da 

Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas;

Doutor Augusto Soares Silva, Professor Catedrático da Universi-
dade Católica Portuguesa, Braga;

Doutora Maria de Fátima Favarrica Pimenta de Oliveira, Profes-
sora Catedrática da Universidade do Porto, Faculdade de Letras.»
1 de fevereiro de 2017. — A Reitora da Universidade de Évora, Ana 

Costa Freitas.
310227979 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Medicina Veterinária

Aviso (extrato) n.º 1645/2017
Nos termos do disposto nos números 4 a 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, notificam -se os candidatos admitidos ao procedimento 
concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal não docente 
da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para exercer funções na Área de Segurança e Higiene 
no Trabalho (aberto pelo Aviso n.º 7283/2016 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 110, de 8 de junho e Código de Oferta de Em-
prego Público n.º OE201606/0256, publicitado em 17 de junho) de que, 
por despacho de 29 de dezembro de 2016, do Presidente da Faculdade 
de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, foi homologada a 
lista unitária de ordenação final, encontrando -se a mesma disponível 
para consulta na página web da Faculdade e ainda afixada no placard 
da entrada do edifício A da Faculdade, sita na Av. da Universidade 
Técnica, 1300 -477 Lisboa.

1 de fevereiro de 2017. — O Presidente do Júri, José Pedro Cardoso 
de Lemos.

310229922 

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 1446/2017

Assunção de encargos plurianuais

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo 
Decreto -Lei n.º 99/2015, de 2 de junho e no n.º 1 do artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, decido:

1 — Autorizar a assunção dos encargos decorrentes da execução dos 
Contratos abaixo referidos, que envolvem despesa em anos económicos 
diferentes, a partir desta data:

Contrato n.º 31/2016/IST/NCA/ABP, pelo montante máximo de 
€ 348.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a seguinte repartição: ano de 2016 — € 348.000,00 a que acresce 
o IVA;

Contrato n.º 34/2016/IST/NCA/ABP, pelo montante máximo de 
€ 172.520,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a seguinte repartição: ano de 2016 — € 28.052,03 a que acresce o 
IVA.; ano de 2017 — € 144.467,97 a que acresce o IVA;

Contrato 12/NGAC/2016, pelo montante máximo de € 323.848,39, ao 
qual acresce IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a seguinte repar-
tição: ano de 2016 — € 80.962,10 a que acresce o IVA.; ano de 2017 e 
2018 — € 107.949,46 a que acresce o IVA e, ano de 2019 — € 26.987,37 
a que acresce o IVA;

Contrato 30/NGAC/2016, pelo montante máximo de € 556.558,24, ao 
qual acresce IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a seguinte repar-
tição: ano de 2016 — € 30.919,90 a que acresce o IVA.; ano de 2017 e 
2018 — € 185.519,41 a que acresce o IVA e, ano de 2019 — € 154.599,51 
a que acresce o IVA;

2 — O montante fixado em cada ano pode ser acrescido do saldo 
apurado no ano que antecede.

3 — Os encargos emergentes dos referidos contratos são suportados 
por receitas próprias e ou receitas provenientes de cofinanciamento 
comunitário do Instituto Superior Técnico, inscritas e a inscrever no 
seu orçamento.

4 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.

30 de dezembro de 2016. — O Presidente do Instituto Superior Téc-
nico, Prof. Doutor Arlindo Manuel Limede de Oliveira.

310229517 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 1646/2017
Nos termos 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 público a lista unitária de ordenação final do proce-
dimento concursal comum com vista ao preenchimento de um posto de 
trabalho de assistente técnico constante do mapa de pessoal da Reitoria 
da Universidade Nova de Lisboa, aberto por Aviso n.º 13182/2016, 
publicado no Diário da República n.º 206, 2.ª série, de 26 de outubro e 
na BEP com o código de oferta: 201610/0343.

A referida lista foi homologada por despacho reitoral de 27 de 
janeiro de 2017, tendo sido afixada, divulgada no site da Reitoria e 
notificados os candidatos através de correio eletrónico, nos termos 
dos n.os 4 a 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.

Lista unitária de ordenação final
dos candidatos aprovados 

Ordenação Nome Classificação
final

1.º lugar Ana Rita Duarte dos Santos  . . . . . . . . . . . . 16,05 valores
2.º lugar Catarina Isabel da Costa Filipe Lourenço. . . 14,34 valores


