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Procedimentos

Prazos

De A

Publicação da lista de resul-
tados da seriação.

26 de junho de 
2019.

Apresentação de reclama-
ções.

26 de junho de 2019 . . . 28 de junho de 
2019.

Decisão das reclamações . . . 5 de julho de 
2019.

Matrículas  . . . . . . . . . . . . 8 de julho de 2019  . . . 12 de julho de 
2019.

Início do curso  . . . . . . . . .  19 de setembro 
de 2019.

*As reclamações podem ser entregues ainda até ao fim do prazo previsto no CPA.

 ANEXO II

Critérios de Seleção e Seriação
1.º Maior classificação no curso de Licenciatura
2.º Maior tempo de conclusão do curso de Licenciatura
3.º Maior tempo de Serviço
4.º Maior Idade

Critérios de Seleção e Seriação Aplicável aos Candidatos 
Detentores da Pós -Licenciatura

de Especialização em Enfermagem de Reabilitação
1.º Maior classificação no curso de Pós -Licenciatura de Especialização 

em Enfermagem de Reabilitação
2.º Maior classificação no curso de Licenciatura ou equivalente legal
3.º Maior classificação no Trabalho de Investigação no curso de Pós-

-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Reabilitação
312115342 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho n.º 2957/2019
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, prevê no artigo 23.º a renovação 
da comissão de serviço dos titulares dos cargos de direção intermédia;

Considerando que o atual titular do cargo de direção intermédia de 
1.º grau do serviço abaixo identificado:

Isabel Maria Martinho Lopes Saraiva de Matos Pires, Direção dos 
Serviços Académicos;

detém o perfil adequado para a prossecução das atividades e objetivos 
a desenvolver no âmbito das atribuições e competências do serviço 
que dirige;

Considerando ainda que possui os conhecimentos, competências e 
experiência profissional, relevantes para o exercício do cargo de direção 
intermédia de 1.º grau, demonstrado no período da comissão de serviço 
(14 de abril de 2016 a 13 de abril de 2019);

Autorizo a renovação da referida comissão de serviço pelo período 
de três anos no cargo de Diretora da Direção dos Serviços Académicos, 
com efeitos a 14 de abril de 2019.

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

312090298 

 Despacho n.º 2958/2019
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e repu-

blicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, prevê no artigo 23.º 
a renovação da comissão de serviço dos titulares dos cargos de direção 
intermédia;

Considerando que o atual titular do cargo de direção intermédia de 
2.º grau do serviço abaixo identificado:

Vítor Miguel Alexandre Rodrigues, Divisão de Serviços de Infor-
mática;

Detém o perfil adequado para a prossecução das atividades e objeti-
vos a desenvolver no âmbito das atribuições e competências do serviço 
que dirige;

Considerando ainda que possui os conhecimentos, competências e 
experiência profissional, relevantes para o exercício do cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, demonstrado no período da comissão de serviço 
(01 de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2019);

Autorizo a renovação da referida comissão de serviço pelo período 
de três anos no cargo de chefe de Divisão dos Serviços de Informática, 
com efeitos a de 01 de março de 2019.

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

312090313 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Despacho (extrato) n.º 2959/2019
Por Despacho de 15/02/2019, proferido pelo Exmo. Senhor Reitor da 

Universidade de Aveiro, foi nomeado o Engenheiro João Carlos Maia 
Marques, como Diretor dos Serviços de Gestão Técnica e Logística, ao 
abrigo do artigo 23.º do Regulamento dos Dirigentes da Universidade 
de Aveiro, em regime de substituição, nos termos do Código do Tra-
balho, a partir de 15/02/2019, inclusive. (Não carece de fiscalização 
prévia do T. C.)

21/02/2019 . — O Administrador, Dr. Jorge Manuel Pereira Baptista 
Lopes.

312091723 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 4616/2019
Por despacho do Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, de 

30/01/2019, foi autorizada a cessação do concurso internacional para 
ocupação de um posto de trabalho de Investigador Doutorado de nível 
inicial, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, 
publicitado através do Aviso n.º 16508/2018, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 219, de 14 de novembro, por inexistência de candidatos 
aprovados, em cumprimento do n.º 1 do artigo 23.º do Regulamento 
n.º 334/2018 de 30 de maio.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

31/01/2019. — A Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.

312053897 

 Aviso n.º 4617/2019
Por despacho exarado, a 31/01/2019, pelo Reitor da Universidade 

de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, 
foi autorizada a contratação do Doutor Jorge Filipe de Sousa Varanda 
Preces Ferreira e celebrado contrato de trabalho em funções públicas, 
por tempo indeterminado, em período experimental, como Professor 
Auxiliar a tempo integral, com dedicação exclusiva com o posicio-
namento remuneratório entre o 53.º e o 54.º níveis remuneratórios da 
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31/12, a que corresponde a remuneração de € 3.191,82.

A contratação, com início a 06/02/2019, resulta da conclusão do con-
curso documental internacional destinado ao preenchimento de um posto 
de trabalho de trabalho, na categoria de Professor Auxiliar, do mapa de 
pessoal da Universidade de Coimbra, para desempenho de funções no 
Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecno-
logia aberto por Edital n.º 624/2018, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 123 de 28 de junho de 2018, na bolsa de emprego público, 
através do OE201806/0792 e no sítio da internet da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, I. P. (url: www.eracareers.pt), através do Unique 
identifier: b75cf598 -5626 -414f -9017 -29d4eb1bd93f.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
6/02/2019. — A Chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvimento 

de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.
312053978 

 Aviso n.º 4618/2019
Torna -se público que, por meu despacho exarado a 07/02/2019, se 

encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia útil imediato 


