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Diário da República, 2.ª série — N.º 45 — 5 de março de 2018
que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP),
aplicável por força da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do preâmbulo
da Lei n.º 139/2015, de 07 de setembro, da deliberação do Conselho
Disciplinar que, em sessão de 28/06/2017, decidiu aplicar a sanção
disciplinar de Suspensão pelo período de 2 anos ao membro n.º 21762,
Leopoldo Coelho Pereira de Moura, no âmbito do Processo Disciplinar n.º PDQ-2336/16, que culminou com o Acórdão n.º 2432/17,
por violação das normas constantes nos Artº.s 70.º, n.º 1 e 75.º al. c),
ambos do Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/09, de 26 de outubro, e pela Lei
n.º 139/2015 de 07 de setembro, nos termos e com os fundamentos que
constam do relatório final.
O referido processo, pode ser consultado na sede da Ordem dos Contabilistas Certificados no horário de expediente (9h-12h30m/13h30m-17h).
Fica ainda notificado, que nos termos do artigo 223.º da LGTFP, a
sanção disciplinar produz efeitos, 15 dias após a presente publicação.
19 de dezembro de 2017. — O Presidente do Conselho Disciplinar da
Ordem dos Contabilistas Certificados, Armando P. Marques.
311146461

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Despacho n.º 2228/2018
Em cumprimento 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 pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal para ocupação de um posto de
trabalho da categoria de técnico superior, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, pelo período de
3 anos, para o Instituto de Investigação e Formação Avançada, publicado pelo aviso n.º 9492/2017 (2.ª série), e BEP Oferta OE201708/031,
ambos de 18 de agosto:
Nome

AC

EPS

CF

Ordenação

Diana Filipa Sousa Pinto . . . . .
Rute Helena Dinis Eliseu Guerrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elsa da Conceição Pisaflores Cantador . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
João Carlos Teixeira Lopes Gomes Piroto . . . . . . . . . . . . . .
Sónia Isabel Caldeira Romero
Marco António Bolrão Castelhano
Florbela Nepomuceno Lucas . . .
Rui Manuel Marrafa Martins . . .
João Filipe Martins Ferreira de
Araújo Correia . . . . . . . . . . .
João Miguel Galamba Montoito
Lara Pires Gonzalez . . . . . . . . .
Miguel Alexandre Miranda de
Jesus Pinto . . . . . . . . . . . . . .

13,60

20,00

15,52

1.º

15,20

13,00

14,54

2.º

13,60

12,00

13,12

3.º

11,20
12,20
10,70
11,20
10,20

15,00
11,17
13,33
12,00
12,33

12,34
11,89
11,49
11,44
10,84

4.º
5.º
6.º
7.º
8.º

10,60
10,70
12,20

–
–
–

–
–
–

a)
a)
a)

11,20

–

–

a)

a) Excluídos pelo facto de não terem comparecido ao método de seleção entrevista profissional de seleção, nos termos do ponto 11 do aviso de abertura.

Esta lista foi objeto de homologação por despacho de 05/02/2018,
da Reitora da Universidade de Évora, tendo sido igualmente publicitada e notificada nos termos do n.º 5 e 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. Face à não aceitação da candidata ordenada
em 1.º lugar, será provida no posto de trabalho a candidata ordenada em
2.º lugar no referido concurso.
20/02/2018. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade Louro.
311147433

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Medicina Veterinária

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 renovação do contrato de
trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, pelo período
de 1 ano, com a Doutora Ana Rita Barroso Cunha de Sá Henriques,
como Professora Auxiliar convidada em regime de tempo parcial de
50 %, com o vencimento correspondente ao escalão n.º 1, índice 195, da
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários com efeitos
a 1 de abril de 2018.
15 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Faculdade de Medicina
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.
311163617

Instituto Superior Técnico
Despacho n.º 2230/2018
Por despacho de 22 de agosto de 2017 do Presidente do Instituto
Superior Técnico:
Luís Manuel Balio Lavoura — autorizado o contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, para exercer funções de
Professor Associado Convidado ao abrigo do artigo 32.º-A do ECDU,
em regime de colaboração a 30 %, no Instituto Superior Técnico, com
efeitos a partir de 15 de setembro de 2017 e válido pelo período de
12 meses no Departamento de Física.
Por despacho de 14 de setembro de 2017 do Presidente do Instituto
Superior Técnico:
Baiqiao Chen — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para exercer funções de Professor Auxiliar
Convidado, em regime de tempo parcial de 20 %, no Instituto Superior
Técnico, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018 e válido pelo período
de 12 meses no Departamento de Engenharia Mecânica.
Por despacho de 18 de setembro de 2017 do Presidente do Instituto
Superior Técnico:
Maria Luísa Cannas da Silva Kuhn Videira — autorizado o contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para exercer
funções de Professor Auxiliar Convidado ao abrigo do artigo 32.º-A do
ECDU, em regime de colaboração a 10 %, no Instituto Superior Técnico,
com efeitos a partir de 15 de setembro de 2017 e válido pelo período de 12
meses no Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos.
Por despacho de 26 de setembro de 2017 do Presidente do Instituto
Superior Técnico:
Maria Alexandre Bacharel Oliveira Carreira — autorizado o contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para exercer
funções de Professor Auxiliar Convidado ao abrigo do artigo 32.º-A
do ECDU, em regime de colaboração a 10 %, no Instituto Superior
Técnico, com efeitos a partir de 15 de setembro de 2017 e válido pelo
período de 12 meses no Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura
e Georrecursos.
Por despacho de 26 de setembro de 2017 do Presidente do Instituto
Superior Técnico:
Rita Maria Mendes de Almeida Correia da Cunha — autorizado o
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo,
para exercer funções de Professor Auxiliar Convidado ao abrigo do
artigo 32.º-A do ECDU, em regime de colaboração a 19 %, no Instituto
Superior Técnico, com efeitos a partir de 15 de setembro de 2017 e válido
pelo período de 6 meses no Departamento de Engenharia Eletrotécnica
e de Computadores.
Por despacho de 17 de outubro de 2017 do Presidente do Instituto
Superior Técnico:
Ricardo Filipe de Melo Teixeira — autorizado o contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, para exercer funções de
Professor Auxiliar Convidado ao abrigo do artigo 32.º-A do ECDU, em
regime de colaboração a 20 %, no Instituto Superior Técnico, com efeitos
a partir de 1 de setembro de 2017 e válido pelo período de 12 meses no
Departamento de Engenharia Mecânica.

Despacho (extrato) n.º 2229/2018

Por despacho de 11 de dezembro de 2017 do Presidente do Instituto
Superior Técnico:

Por despacho de 14 de fevereiro de 2018 do Presidente da Faculdade de Medicina Veterinária, ao abrigo do disposto do artigo 31.º do

Sérgio David Parreirinha Carvalho — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para exercer funções

