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PARTE D

 TRIBUNAL DE CONTAS

Gabinete do Presidente

Despacho n.º 15833/2013
Tendo iniciado novo mandato como Presidente do Tribunal de Contas, mantenho a composição do meu Gabinete nos termos dos despachos de 

nomeação dos seus membros.
26 de novembro de 2013. — O Conselheiro Presidente, Guilherme d’Oliveira Martins.

207428579 

PARTE E

 UNIVERSIDADE ABERTA

Declaração de retificação n.º 1325/2013
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 

2.ª série, n.º 224, de 19 de novembro de 2013, o despacho (extrato) 
n.º 15010/2013, retifica -se, para os devidos efeitos que onde se lê 
«exercício de funções docentes no Departamento de Educação e Ensino 
a Distancia (DEED)» deve ler -se «exercício de funções docentes no 
Departamento de Humanidades (DH)».

22 de novembro de 2013. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva 
Dias.

207429129 

 Despacho (extrato) n.º 15834/2013
Por despacho reitoral de 06 de junho de 2013, foi ao Doutor Pedro José 

Silva Pereira, professor auxiliar, com contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, em período experimental, nesta Uni-
versidade, mantido o contrato por tempo indeterminado, findo o período 
experimental, com efeitos a partir de 06 de dezembro de 2013.

Relatório a que se refere o artigo 25.º, n.º 1, alínea a) do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.º 205/2009, 
de 31 de agosto:

Considerando a atividade científica e pedagógica desenvolvida no 
quinquénio de 2008 a 2013, descrita no relatório apresentado pelo Doutor 
Pedro José Silva Pereira, Professor Auxiliar da Universidade Aberta 
na modalidade de contrato por tempo indeterminado em período ex-
perimental, e tendo sido ponderados os pareceres circunstanciados e 
fundamentados acerca do referido relatório, elaborados e subscritos 
pelos Professores Catedráticos Doutora Maria da Conceição Pombo de 
Freitas, da Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, e Doutor João 
Luís Serrão da Cunha Cardoso, da Universidade Aberta, os professores 
catedráticos, associados e auxiliares com contrato por tempo indetermi-
nado pertencentes ao Conselho Científico, na reunião de 29 de junho de 
2013 deliberaram, por unanimidade, a favor da proposta de contratação 
do Doutor Pedro José Silva Pereira, por tempo indeterminado, findo o 
período experimental de cinco anos.

Lisboa, 03 de junho de 2013, Doutor João Luís Cardoso, Presidente 
do Conselho Científico, Professor Catedrático. (Isento de Visto do T.C).

28 de outubro de 2013. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva 
Dias.

207428984 

 Despacho (extrato) n.º 15835/2013

Por despacho reitoral de 01 de novembro de 2013, foi ao Doutor João 
Miguel Custódio Ferrão Neto Simão, professor auxiliar, com contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período 

experimental, nesta Universidade, mantido o contrato por tempo inde-
terminado, findo o período experimental, com efeitos a partir de 05 de 
março de 2014.

Relatório a que se refere o artigo 25.º, n.º 1, alínea a)
do Estatuto da Carreira Docente Universitária,

publicado em anexo à Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto
Considerando a atividade científica e pedagógica desenvolvida no quin-

quénio de 2009 a 2014, descrita no relatório apresentado pelo Doutor João 
Miguel Custódio Ferrão Neto Simão, Professor Auxiliar da Universidade 
Aberta na modalidade de contrato por tempo indeterminado em período 
experimental, e tendo sido ponderados os pareceres circunstanciados e 
fundamentados acerca do referido relatório, elaborados e subscritos pelos 
Professores Catedráticos Doutor Hermano Duarte de Almeida e Carmo, 
do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Téc-
nica de Lisboa, e Doutor José António Correia Pereirinha, do Instituto 
Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa, os 
professores catedráticos, associados e auxiliares com contrato por tempo 
indeterminado pertencentes ao Conselho Científico, na reunião de 24 
de julho de 2013 deliberaram, por unanimidade, a favor da proposta de 
contratação do Doutor João Miguel Custódio Ferrão Neto Simão, por 
tempo indeterminado, findo o período experimental de cinco anos.

Lisboa, 25 de julho de 2013, Doutor João Luís Cardoso, Presidente 
do Conselho Científico, Professor Catedrático. (Isento de Visto do T.C).

4 de novembro de 2013. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva 
Dias.

207429259 

 Despacho (extrato) n.º 15836/2013
No âmbito do concurso documental internacional para preenchi-

mento de 1 (uma) vaga para professor associado, na área científica 
da Matemática — Edital n.º 1072/2012, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série n.º 240 de 12 de dezembro de 2012, por despacho 
reitoral de 14 de maio de 2013, foi o Doutora João Jorge Ribeiro Soares 
Gonçalves de Araújo contratado em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado e em regime de de-
dicação exclusiva, na categoria de professor associado, do mapa de 
pessoal da Universidade Aberta, para o exercício de funções inerentes 
àquela categoria profissional, no Departamento de Humanidades, com 
efeitos a partir de 01 de agosto de 2013, com direito à remuneração 
correspondente ao escalão 1, índice 220, do Estatuto Remuneratório 
do Pessoal Docente Universitário, considerado rescindido o contrato 
anterior a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do T.C.)

15 de novembro de 2013. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva 
Dias.

207428668 

 Despacho (extrato) n.º 15837/2013
No âmbito do concurso documental internacional para preenchimento 

de 1 (uma) vaga para professor auxiliar, na área científica de Ges-




