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7) Os procedimentos tendentes à dispensa especial de serviço referida 
no número anterior devem ser iguais aos dos números 1) a 5), com as 
necessárias adaptações.

8) Os docentes da UAb em funções de direção ou outra situação 
referida no n.º 6), não podem usufruir de qualquer dispensa de serviço 
ou licença sabática durante os períodos dos respetivos mandatos.

O presente despacho entra em vigor no dia imediato ao da sua assi-
natura e deve ser publicitado no portal da UAb.

13 de fevereiro de 2019. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva 
Dias.

312067901 

 Regulamento (extrato) n.º 217/2019
Torna -se público que, após despacho desta data do Magnífico Reitor, 

de aprovação do Regulamento de Serviço dos Docentes da Universidade 
Aberta (RSDUAb), o mesmo está publicado na página eletrónica (sítio) 
da Universidade Aberta — portal.uab.pt — no link UAb/Recursos Hu-
manos/Legislação RH, produzindo efeitos, nos termos do artigo 139.º 
do CPA, a partir do dia seguinte à publicação do presente aviso no 
Diário da República.

6 de fevereiro de 2019. — O Reitor da Universidade Aberta, Professor 
Doutor Paulo Maria Bastos da Silva Dias.

312077857 

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Despacho (extrato) n.º 2685/2019
Por despacho do Reitor da Universidade dos Açores, de 08 fevereiro 

de 2019, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com a Doutora Ana Catarina Macedo 
Mendonça Hiipakka, com a categoria de professora auxiliar da carreira 
docente universitária, na área disciplinar de Psicologia, do mapa de 
pessoal da Universidade dos Açores, com um período experimental de 
5 anos, com efeitos a 11 de fevereiro de 2019, com a remuneração base 
correspondente ao escalão 1, índice 195, da tabela remuneratória da 
carreira docente universitária.

15 de fevereiro de 2019. — O Administrador, Nuno Henrique Oli-
veira Pimentel.

312079047 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso (extrato) n.º 4165/2019
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que a Doutora Ileana 
Androniu Pardal Monteiro, Professora Adjunta do mapa de pessoal 
docente da Universidade do Algarve, cessou funções por motivo de 
aposentação, com efeitos a 1 de março de 2019.

1 de março de 2019. — O Administrador, António Cabecinha.
312112142 

 Contrato (extrato) n.º 98/2019
Por despacho de 17 de agosto 2017 da Vice -reitora, Professora Dou-

tora Ana Maria de Melo Sampaio de Freitas, em substituição do Reitor 
da Universidade do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo com o Mestre Rui Filipe 
Sebastião do Carmo, na categoria de assistente convidado, em regime 
de acumulação a 10 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas 
e Medicina da Universidade do Algarve, no período de 1 de setembro 
de 2017 a 31 de agosto de 2018, auferindo o vencimento correspondente 
ao escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino 
superior universitário.

18 de janeiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
312099849 

 Contrato (extrato) n.º 99/2019
Por despacho 14 de agosto 2017 da Vice -reitora, Professora Douto-

ra Ana Maria de Melo Sampaio de Freitas, em substituição do Reitor 
da Universidade do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo com o Licenciado Nuno Silva 

Marques, na categoria de assistente convidado, em regime de acumula-
ção a 50 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina 
da Universidade do Algarve, no período de 2 de setembro de 2017 a 
1 de setembro de 2018, auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino 
superior universitário.

19 de janeiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
312099865 

 Contrato (extrato) n.º 100/2019
Por despacho 20 de outubro 2017 do Reitor da Universidade do 

Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com o Licenciado Rui Paulo Vicente Miranda, na 
categoria de assistente convidado, em regime de acumulação a 45 %, para 
o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do 
Algarve, no período de 20 de outubro de 2017 a 19 de outubro de 2018, 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela 
remuneratória dos docentes do ensino superior universitário.

12 de fevereiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
312099881 

 Contrato (extrato) n.º 101/2019
Por despacho 31 de outubro 2017 do Reitor da Universidade do 

Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo com a Mestre Ana Cristina Simões Pinto de 
Oliveira, na categoria de assistente convidada, em regime de acumula-
ção a 25 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina 
da Universidade do Algarve, no período de 2 de novembro de 2017 a 
1 de novembro de 2018, auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino 
superior universitário.

14 de fevereiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
312099938 

 Contrato (extrato) n.º 102/2019
Por despacho 13 de março de 2018 do Reitor da Universidade do 

Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com o Licenciado Gilberto Pires Rosa, na cate-
goria de assistente convidado, em regime de acumulação a 17,5 %, para 
o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade 
do Algarve, no período de 13 de março de 2018 a 12 de março de 2019, 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 140 da 
tabela remuneratória dos docentes do ensino superior universitário, 
considerando -se rescindido o contrato anterior.

20 de março de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
312100098 

 Contrato (extrato) n.º 103/2019
Por despacho de 31 de agosto de 2018, do Reitor da Universidade 

do Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo a Licenciada Maria Elisabete Júlio Varela 
Gonçalves, na categoria de assistente convidada, em regime de tempo 
parcial a 52,5 %, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 
da Universidade do Algarve, no período de 1 de setembro de 2018 
a 31 de agosto de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória dos docentes do ensino 
superior politécnico.

08 -02 -2019 — O Administrador, António Cabecinha.
312083267 

 Contrato (extrato) n.º 104/2019
Por despacho de 12 de outubro de 2018, do Reitor da Universidade 

do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo com o Mestre Pedro de Morais Lobo Martins 
Julião, na categoria de assistente convidado, em regime de tempo parcial 
a 30 % para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da 
Universidade do Algarve, no período de 12 de outubro de 2018 a 11 de 
outubro de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior 
universitário.

08 -02 -2019. — O Administrador, António Cabecinha.
312083056 


