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do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 -08, conjugado com o 
Regulamento Geral de Contratação do Pessoal Docente Especialmente 
Contratado da Universidade de Lisboa, foi autorizada a admissão com 
um contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, 
pelo período de 1 ano, com a Mestre Patrícia Belinda Alves Simões, 
como Professora Auxiliar convidada em regime de tempo parcial de 
99 %, com o vencimento correspondente ao escalão n.º 1, índice 195, da 
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários, com efeitos 
a 01 de setembro de 2017.

19 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

310790159 

 Despacho (extrato) n.º 8759/2017
Por despacho de 20 de julho de 2017, do Presidente da Faculdade de 

Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, ao abrigo do disposto 
do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 -08, conjugado com o 
Regulamento Geral de Contratação do Pessoal Docente Especialmente 
Contratado da Universidade de Lisboa, foi autorizada a admissão com 
um contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, 
pelo período de 1 ano, com o Doutor João Bettencourt Barcelos Cota, 
como Professor Auxiliar convidado em regime de tempo parcial de 
99 %, com o vencimento correspondente ao escalão n.º 1, índice 195, da 
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários, com efeitos 
a 01 de setembro de 2017.

20 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

310792484 

 Despacho (extrato) n.º 8760/2017
Por despacho de 20 de julho de 2017 do Presidente da Faculdade de 

Medicina Veterinária, ao abrigo do disposto do artigo 31.º do Decreto-
-Lei n.º 205/2009, de 31 -08, conjugado com o Regulamento Geral de 
Contratação do Pessoal Docente Especialmente Contratado da Univer-
sidade de Lisboa, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho 
em funções públicas, a termo resolutivo certo, pelo período de 2 anos, 
com a Doutora Maria Rita Martins Garcia da Fonseca, como Profes-
sor Auxiliar convidada em regime de tempo parcial de 99 %, com o 
vencimento correspondente ao escalão n.º 1, índice 195, da tabela re-
muneratória aplicável aos docentes universitários com efeitos a 15 de 
setembro de 2017.

20 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

310792598 

 Despacho (extrato) n.º 8761/2017
Por despacho de 20 de julho de 2017 do Presidente da Faculdade de 

Medicina Veterinária, ao abrigo do disposto do artigo 31.º do Decreto-
-Lei n.º 205/2009, de 31 -08, conjugado com o Regulamento Geral de 
Contratação do Pessoal Docente Especialmente Contratado da Univer-
sidade de Lisboa, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho 
em funções públicas, a termo resolutivo certo, pelo período de 2 anos, 
com o Mestre Miguel José Sardinha de Oliveira Cardo como Profes-
sor Auxiliar convidado em regime de tempo parcial de 30 %, com o 
vencimento correspondente ao escalão n.º 1, índice 195, da tabela re-
muneratória aplicável aos docentes universitários, com efeitos a 2 de 
novembro de 2017.

20 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

310793067 

 Instituto de Educação

Despacho n.º 8762/2017
Por despacho de 17 de agosto de 2017 do Diretor do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de com-
petências, foram autorizadas as renovações, com alteração de percenta-
gem contratual, dos contratos de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo entre este Instituto e as seguintes docentes:

Doutora Ana Isabel Ricardo Gonçalves Pedro como Professora 
Auxiliar Convidada, em regime de tempo parcial a 20 %, pelo período 
de um ano, com efeitos a 1 de setembro de 2017, com a remuneração 
correspondente a 20 % do escalão 1, índice 195 em regime de tempo 
integral, da tabela aplicável aos docentes universitários;

Doutora Ana Luísa Fernandes Paz como Professora Auxiliar Convi-
dada, em regime de tempo parcial a 40 %, pelo período de um ano, com 
efeitos a 1 de setembro de 2017, com a remuneração correspondente a 
40 % do escalão 1, índice 195 em regime de tempo integral, da tabela 
aplicável aos docentes universitários;

Mestre Carolina Micaela Costeira e Pereira como Assistente Con-
vidada, em regime de tempo parcial a 60 %, pelo período de um ano, 
com efeitos a 1 de setembro de 2017, com a remuneração correspon-
dente a 60 % do escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos docentes 
universitários;

Mestre Joana Filipa Vieira Gomes Barreiros Marques como Assis-
tente Convidada, em regime de tempo parcial a 60 %, pelo período 
de um ano, com efeitos a 1 de setembro de 2017, com a remuneração 
correspondente a 60 % do escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos 
docentes universitários;

Mestre Joana da Fonte Dias Gomes da Mata Pereira como Assis-
tente Convidada, em regime de tempo parcial a 30 %, pelo período 
de um ano, com efeitos a 1 de setembro de 2017, com a remuneração 
correspondente a 30 % do escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos 
docentes universitários.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
7 de setembro de 2017. — A Diretora Executiva, Lic.ª Carminda 

Pequito Cardoso.
310812588 

 Instituto Superior de Economia e Gestão

Despacho (extrato) n.º 8763/2017
Por despacho de 13 de fevereiro de 2017, do Presidente do Instituto 

Superior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa, proferido 
por delegação de competências, do Reitor da mesma Universidade:

Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, do Dou-
tor Filipe Serra de Oliveira, mediante a celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, em regime de tenure, na 
categoria de Professor Associado com Agregação, escalão 2, índice 255, 
da tabela aplicável aos docentes universitários, em regime de dedicação 
exclusiva, a partir de 1 de julho de 2017.

Por força da aplicação no artigo 39.º e artigo 42.º e artigo 56.º da Lei 
n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, artigo 38.º e 42.º da Lei n.º 82 -B/2014 
de 31 de dezembro e n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016 de 28 de 
dezembro o docente irá manter a remuneração que auferia anterior-
mente.

13 de setembro de 2017. — O Presidente, Prof. Doutor Mário Fer-
nando Maciel Caldeira.

310779476 

 Despacho (extrato) n.º 8764/2017
Por despacho de 13 de julho de 2017, do Presidente do Instituto Su-

perior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa, proferido por 
delegação de competências, do Reitor da mesma Universidade:

Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, do Dou-
tor Paulo Alexandre Guedes Lopes Henriques, mediante a celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
em regime de tenure, na categoria de Professor Catedrático escalão 1, 
índice 285, da tabela aplicável aos docentes universitários, em regime 
de dedicação exclusiva, a partir de 13 de julho de 2017.

Por força da aplicação no artigo 39.º e artigo 42.º e artigo 56.º da Lei 
n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, artigo 38.º e 42.º da Lei n.º 82 -B/2014 
de 31 de dezembro e n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016 de 28 de 
dezembro o docente irá manter a remuneração que auferia anterior-
mente.

14 de setembro de 2017. — O Presidente, Prof. Doutor Mário Fer-
nando Maciel Caldeira.

310780366 

 Despacho (extrato) n.º 8765/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Superior de Economia e Ges-

tão da Universidade de Lisboa, de 30/01/2017, proferido por delegação 
do Reitor da mesma Universidade.

Tiago Miguel Proença Cardão Pito — Autorizado o contrato em 
funções públicas por tempo indeterminado, após período experimental, 


