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 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Aviso n.º 11761/2018
António Luís Rodrigues Faria de Carvalho, Presidente da Escola 

Superior da Enfermagem do Porto, torna público que aprovou, em 3 de 
agosto de 2018, o Projeto de Regulamento de Avaliação do Desempenho 
dos Docentes da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP), 
submetendo -o, nos termos do artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo e da alínea a) do n.º 2 e do n. 3 do artigo 110.º do RJIES, 
aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, a consulta pública 
pelo prazo de 30 dias úteis contados da data desta publicação no Diário 
da República.

O projeto de regulamento pode ser consultado nos locais de estilo da 
ESEP, sita na Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 4200 -072 Porto, 
bem como no sítio da Internet da ESEP (www.esenf.pt).

Todos os interessados podem dirigir, por escrito, eventuais su-
gestões, dentro do período acima referido, as quais deverão ser en-
dereçadas ao Presidente, por correio eletrónico para o endereço 
discussaopublica@esenf.pt.

Durante esse período a Escola Superior de Enfermagem do Porto irá 
auscultar os sindicatos que tenham professores sindicalizados da ESEP.

Para constar se publica o presente aviso.
8 de agosto de 2018. — O Presidente, António Luís Rodrigues Faria 

de Carvalho.
311572927 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso (extrato) n.º 11762/2018
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2015, de 20 de junho, torna-se público que Pedro Vinhas Laginha 
dos Ramos, Especialista de Informática grau 1, nível 3, do mapa de 
pessoal não docente da Universidade do Algarve, cessou funções por 
motivo de falecimento em 27 de junho de 2018.

6 de agosto de 2018. — O Administrador, António Cabecinha.
311568504 

 Aviso (extrato) n.º 11763/2018
Nos termos do artigo 11.º dos Estatutos da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade do Algarve, homologados em 12 -05 -2009 e 
publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de 28 -05 -2009, foi 
reeleita Diretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia em 03 -05 -2018, 
a Professora Associada com Agregação, Doutora Maria de Lurdes dos 
Santos Cristiano, com efeitos a 28 -06 -2018, por um mandato de três anos.

8 de agosto de 2018. — O Administrador, António Cabecinha.
311574644 

 Aviso (extrato) n.º 11764/2018
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 o Doutor Tomasz Boski, 
Professor Catedrático do mapa de pessoal docente da Universidade do 
Algarve, cessou funções por motivo de aposentação, com efeitos a 1 
de agosto de 2018.

8 de agosto de 2018. — O Administrador, António Cabecinha.
311574669 

 Contrato (extrato) n.º 593/2018
Por despacho 26 de janeiro 2018 do Reitor da Universidade do Al-

garve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo com o Doutor Ricardo Jorge Fernandes Saraiva Correia, 
na categoria de professor auxiliar convidado, em regime de acumulação 
a 30 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da 
Universidade do Algarve, no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 de 
janeiro de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 195 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior 
universitário, considerando -se rescindido o contrato anterior.

22 de fevereiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311574482 

a termo resolutivo certo com o Licenciado Luís Filipe Soromenho 
Gomes, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, em regime de 
tempo parcial a 75%, para a Faculdade de Economia da Universidade 
do Algarve, no período de 1 de março de 2018 a 28 de fevereiro de 
2019, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195 
da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior universitário, 
considerando -se rescindido o contrato anterior.

02/08/2018. — O Administrador, António Cabecinha.
311560314 

 Contrato (extrato) n.º 594/2018
Por despacho de 27 de fevereiro de 2018, do Reitor da Universidade 

do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 

 Contrato (extrato) n.º 595/2018
Por despacho de 12 de abril de 2018, do Reitor da Universidade do 

Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com o Mestre Bruno Miguel Lucas Morgado na 
categoria de assistente convidado, em regime de acumulação a 20 % para 
o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade 
do Algarve, no período de 12 de abril de 2018 a 11 de abril de 2019, 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela 
remuneratória dos docentes do ensino superior universitário.

02/08/2018. — O Administrador, António Cabecinha.
311560371 

 Contrato (extrato) n.º 596/2018
Por despacho de 16 de maio de 2018 do Reitor da Universidade do 

Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com a Mestre Tânia das Dores Estrela Gago, 
na categoria de assistente convidada, em regime de acumulação a 
5 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da 
Universidade do Algarve, no período de 30 de junho de 2018 a 29 de 
junho de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior 
universitário.

2 de agosto de 2018. — O Administrador, António Cabecinha.
311574555 

 Contrato (extrato) n.º 597/2018
Por despacho de 30 de junho de 2018 do Reitor da Universidade 

do Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo com o Licenciado João Carlos de Almeida 
Vidal, na categoria de professor auxiliar convidado, em regime de 
tempo integral sem exclusividade, para a Faculdade de Economia da 
Universidade do Algarve, no período de 30 de junho de 2018 a 29 de 
junho de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 195 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior 
universitário.

2 de agosto de 2018. — O Administrador, António Cabecinha.
311574588 

 Contrato (extrato) n.º 598/2018
Por despacho de 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 Mestre Olímpio Manuel Lino Brás 
Paixão, na categoria de assistente convidado, em regime de tempo 
parcial a 30 %, para a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade do Algarve, no período de 4 de abril de 2018 a 3 de 
agosto de 2018, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior 
universitário.

06/08/2018. — O Administrador, António Cabecinha.
311566325 

 Contrato (extrato) n.º 599/2018
Por despacho de 4 de dezembro de 2017, do Reitor da Universidade 

do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo com o Licenciado Ricardo Manuel Rangel e 
Silva, na categoria de Assistente Convidado, em regime de acumula-
ção a 10 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina 
da Universidade do Algarve, no período de 4 de dezembro de 2017 a 
3 de dezembro de 2018, auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino 
superior universitário.

08 -08 -2018. — O Administrador, António Cabecinha.
311574199 


