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Diário da República, 2.ª série — N.º 123 — 28 de junho de 2017
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

do Reitor da Universidade dos Açores, de 9 de junho de 2017, foi determinada a alteração do júri, passando o mesmo a ter a seguinte composição:

Contrato (extrato) n.º 436/2017

Presidente:
Doutora Ana Teresa da Conceição Silva Alves, Vice-Reitora da Universidade dos Açores, por delegação de competências do Reitor.
Vogais:
Doutor Ermelindo Manuel Bernardo Peixoto, Professor Catedrático
da Universidade dos Açores;
Doutora Helena Maria Firmino Cansado Valente Rebelo Pinto, Professora Catedrática Jubilada da Universidade de Lisboa e Professora
Catedrática Convidada da Universidade Católica Portuguesa;
Doutora Ana Maria da Silva Pereira Henriques Serrano, Professora
Associada da Universidade do Minho;
Doutora Rosa de Jesus Ferreira Novo, Professora Associada da Universidade de Lisboa.
O novo júri dá continuidade e assume integralmente todas as operações
do procedimento já efetuadas.
13 de junho de 2017. — A Vice-Reitora para a Área Académica, Ana
Teresa da Conceição Silva Alves.
310567685
Despacho n.º 5668/2017
Alteração ao Regulamento das provas especialmente adequadas
destinadas a avaliar a capacidade dos maiores
de 23 anos para frequentar a Universidade dos Açores
Ao abrigo do disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 78.º dos Estatutos
da Universidade dos Açores, homologados pelo Despacho Normativo
n.º 8/2016, de 29 de julho, publicados no Diário da República, 2.ª série,
n.º 154, de 11 de agosto, conjugado com a Portaria n.º 181-D/2015,
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 19 de junho, que
procede à aprovação do Regulamento dos Regimes de Reingresso e de
Mudança de Par/Instituição/curso no Ensino Superior, aprovo a alteração
ao Regulamento das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar
a capacidade dos maiores de 23 anos para frequentar a Universidade dos
Açores, conforme anexo ao presente despacho.
7 de junho de 2017. — O Reitor, Professor Doutor João Luís Roque
Baptista Gaspar.
ANEXO
Artigo 1.º
Alteração ao Regulamento das provas especialmente
adequadas destinadas a avaliar a capacidade dos maiores
de 23 anos para frequentar a Universidade dos Açores
O n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento das provas especialmente
adequadas destinadas a avaliar a capacidade dos maiores de 23 anos
para frequentar a Universidade dos Açores, aprovado pelo Despacho
n.º 2949/2015, de 10 de março, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 57, de 23 de março, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 16.º
2 — Só são permitidas mudanças de curso nos casos em que a(s)
prova(s) específica(s) escrita(s) realizada(s) pelo candidato no ano
de ingresso permitam o acesso ao curso para o qual o estudante
pretende mudar no ano em que o candidato se candidata à mudança
de curso.»
Artigo 2.º
Alteração ao Regulamento Geral dos Regimes de Reingresso e
Mudança de Par Instituição/Curso da Universidade dos Açores
A alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento Geral dos Regimes
de Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso da Universidade dos
Açores, aprovado pelo Despacho n.º 10064/2016, de 27 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 9 de agosto, passa a
ter a seguinte redação:
«Artigo 10.º
b) Tenham ingressado no ensino superior através do concurso para
os maiores de 23 anos, tendo realizado para esse efeito a(s) prova(s)
escrita(s) de disciplina(s) específica(s) que faculte(m), no ano em que
o candidato se candidata à mudança de curso, o ingresso no curso
para o qual o estudante pretende mudar.»
310555023

Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve, de 21 de dezembro de 2016, foi autorizada a renovação da comissão de serviço da
licenciada Maria Valentina Rodrigues Botelho Purificação, técnica superior do mapa de pessoal não docente da Universidade do Algarve, para o
exercício do cargo de Secretária da Faculdade de Ciências e Tecnologia,
pelo período de três anos, com início a 14 de março de 2017.
14 de março de 2017. — O Administrador, João Rodrigues.
310526666
Contrato (extrato) n.º 437/2017
Por despacho de 20 de fevereiro de 2017, do Reitor da Universidade
do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com a mestre Sara Filipa Salvador da Luz, na
categoria de assistente convidada, em regime de Acumulação a 50 %,
para a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, no período
de 2 de maio de 2017 a 1 de agosto de 2017, auferindo o vencimento
correspondente ao escalão 1, índice 100, da tabela remuneratória dos
docentes do ensino superior politécnico.
8 de maio de 2017. — O Administrador, João Rodrigues.
310527768
Contrato (extrato) n.º 438/2017
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 8 de março de
2017 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo com a Doutora Joana Costa do Carmo, na categoria
de professora auxiliar convidada, em regime de tempo parcial a 30 %,
para a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do
Algarve, no período de 8 de março de 2017 a 7 de maio de 2017, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195, da tabela
remuneratória dos docentes do ensino superior universitário.
26 de maio de 2017. — O Administrador, João Rodrigues.
310528391
Despacho (extrato) n.º 5669/2017
Por despacho de 15 de maio de 2017, da Pró-reitora da Universidade
do Algarve, Doutora Maria Gabriela Figueiredo de Castro Schutz, por
delegação de competências do Reitor da Universidade do Algarve, e
nos termos dos artigos 5.º e 6.º do Regulamento n.º 615/2011, de 21 de
novembro, são designados para fazerem parte do júri de provas públicas
para a avaliação de competência pedagógica e técnico-científica da
Mestre Paula Maria Custódio Ribeiro, na área disciplinar de Engenharia
Civil, os seguintes professores:
Presidente: Doutor Paulo Manuel Roque Águas, Vice-reitor da Universidade do Algarve, por delegação de competências do Reitor da
Universidade do Algarve.
Vogais:
Doctor Alberto Márquez Pérez, Professor Catedrático de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática; Facultad de Matemáticas
de la Universidad de Sevilla;
Doctora María Ángeles Garrido Vizuete, Professora Titular de Universidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación
de la Universidad de Sevilla;
Doutora Fernanda Marília Daniel Pires, Professora Associada da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve;
Doutor José Leonel Linhares da Rocha, Professor Coordenador
do Instituto Superior de Engenharia do Instituto Politécnico de
Lisboa;
Doutor Luís Manuel Ferreira da Silva, Professor Coordenador
do Instituto Superior de Engenharia do Instituto Politécnico de
Lisboa.
Suplentes:
Doutora Maria de Fátima Silva Marques Tavares Farinha, Professora
Coordenadora do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do
Algarve;
Doutora Ana Paula Nunes Gomes Tomás, Professora Associada da
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
15 de maio de 2017. — A Pró-Reitora, Prof.ª Doutora Maria Gabriela
Figueiredo de Castro Schutz.
310517083

