
2118  Diário da República, 2.ª série — N.º 12 — 17 de janeiro de 2018 

9 — Participação dos interessados e decisão:
9.1 — O projeto de ordenação final é notificado aos candidatos, 

para efeitos de realização da audiência dos interessados, nos termos do 
artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, aplicando -se, 
com as devidas adaptações, o disposto no artigo 26.º do Regulamento.

9.2 — Realizada a audiência dos interessados, o júri aprecia as ale-
gações oferecidas, se as houver, e aprova a lista de ordenação final 
dos candidatos. Na ausência de alegações dos candidatos, o projeto de 
ordenação final considera -se automaticamente aprovado.

10 — Prazo de decisão final: o prazo de proferimento da decisão final 
do júri não pode ser superior a noventa dias seguidos, contados a partir da 
data limite para a apresentação das candidaturas, suspendendo -se durante 
as fases de audiência de interessados, nos casos em que estas tenham 
lugar, nos termos do disposto no artigo 26.º do Regulamento.

04/01/2018. — A Reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas.
311042173 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Medicina Veterinária
Despacho (extrato) n.º 759/2018

Por despacho de 22 de dezembro 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 Contra-
tação do Pessoal Docente Especialmente Contratado da Universidade de 
Lisboa, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções 
públicas, a termo resolutivo certo, pelo período de 1 ano, com o Mestre 
Telmo Renato Landeiro Raposo Pina Nunes, como Professor Auxiliar 
convidado em regime de tempo parcial de 60 %, com o vencimento cor-
respondente ao escalão n.º 1, índice 195, da tabela remuneratória aplicável 
aos docentes universitários com efeitos a 30 de dezembro de 2017.

5 de janeiro de 2018. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

311044474 

 Despacho (extrato) n.º 760/2018
Por despacho de 22 de dezembro 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 Licenciado José João Rainho de Sousa Nunes, como Professor Auxi-
liar convidado em regime de tempo parcial de 30 %, com o vencimento 
correspondente ao escalão n.º 1, índice 195, da tabela remuneratória apli-
cável aos docentes universitários com efeitos a 30 de dezembro de 2017.

5 de janeiro de 2018. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

311044506 

 Despacho (extrato) n.º 761/2018
Por despacho de 22 de dezembro 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 Con-
tratação do Pessoal Docente Especialmente Contratado da Universidade 
de Lisboa, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções 
públicas, a termo resolutivo certo, pelo período de 1 ano, com a Doutora 
Ana Catarina Belejo Mora Torres, 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 1 de março de 2018.

5 de janeiro de 2018. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

311044425 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extrato) n.º 762/2018
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal pro-

feridos nas datas abaixo indicadas:
De 28 de agosto de 2017
José Manuel Borges Fonseca — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, como professor adjunto 
convidado, em regime de acumulação a tempo parcial a 40 %, para 

exercer funções na Escola Superior de Saúde deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 807,50, correspondente ao escalão 1, 
índice 185, pelo período de 01/09/2017 a 31/08/2018.

De 31 de agosto de 2017
Ana Rita Pinheiro de Sousa Figueira — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente 
convidada, em regime de tempo parcial a 40 %, para exercer funções 
na Escola Superior de Saúde deste Instituto Politécnico, com a remu-
neração mensal de € 436,49, correspondente ao escalão 1, índice 100, 
pelo período de 11/09/2017 a 10/09/2018.

De 8 de setembro de 2017
Paula Cristina Grade Correia — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, como professora adjunta 
convidada, em regime de acumulação a tempo parcial a 50 %, para 
exercer funções na Escola Superior de Saúde deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 1 009,38, correspondente ao escalão 1, 
índice 185, pelo período de 11/09/2017 a 31/03/2018.

De 12 de setembro de 2017
Alda Maria Encarnação dos Santos — autorizado o contrato de tra-

balho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente 
convidada, em regime de tempo parcial a 10 %, para exercer funções 
na Escola Superior de Saúde deste Instituto Politécnico, com a remu-
neração mensal de € 109,12, correspondente ao escalão 1, índice 100, 
pelo período de 18/09/2017 a 17/03/2018.

Inês Charrua Pires dos Santos — autorizado o contrato de trabalho em fun-
ções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidada, em regime 
de tempo parcial a 35 %, para exercer funções na Escola Superior de Saúde 
deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de € 381,93, corres-
pondente ao escalão 1, índice 100, pelo período de 18/09/2017 a 17/03/2018.

Zélia Cristina Godinho Torres Candeias — autorizado o contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente 
convidada, em regime de acumulação a tempo parcial a 20 %, para 
exercer funções na Escola Superior de Saúde deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 218,24, correspondente ao escalão 1, 
índice 100, pelo período de 18/09/2017 a 10/08/2018.

20 de dezembro de 2017. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
311042092 

 Despacho (extrato) n.º 763/2018
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal pro-

feridos nas datas abaixo indicadas:
De 14 de setembro de 2017:
Cláudia Filipa Catrola Paiva, assistente convidada, a exercer funções 

na Escola Superior de Saúde deste Instituto Politécnico — autorizada a 
alteração do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, em regime de tempo parcial de 55 % para 35 %, e a renovação 
pelo período de 16/09/2017 a 15/09/2018.

De 23 de outubro de 2017:
Cláudia Filipa Catrola Paiva, assistente convidada, a exercer funções 

na Escola Superior de Saúde deste Instituto Politécnico — autorizada a 
alteração do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, em regime de tempo parcial de 35 % para 55 %, pelo período de 
23/10/2017 a 15/09/2018.

Inês Charrua Pires dos Santos, assistente convidada, a exercer funções 
na Escola Superior de Saúde deste Instituto Politécnico — autorizada a 
alteração do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, em regime de tempo parcial de 35 % para 55 %, pelo período de 
23/10/2017 a 22/10/2018.

20 de dezembro de 2017. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
311041444 

 Despacho (extrato) n.º 764/2018
Por despacho de 28 de setembro de 2017, do presidente do Instituto 

Politécnico de Setúbal:
Maria Teresa Elvas de Matos — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convi-
dada, em regime de acumulação a tempo parcial a 10 %, para exercer 
funções na Escola Superior de Educação deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 109,12, correspondente ao escalão 1, 
índice 100, pelo período de 28/09/2017 a 23/02/2018.

20 de dezembro de 2017. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
311041574 


