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 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso n.º 5792/2015
Por despacho de 04 de maio de 2015, do Presidente do Instituto Su-

perior de Ciências Sociais e Políticas, por delegação de competências:
Doutora Sandra Isabel Rasteiro Firmino, Assistente do Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, 
em virtude de ter obtido o grau de doutor, autorizada a celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
em período experimental, por um quinquénio, como Professora Au-
xiliar do mapa de pessoal docente do mesmo Instituto, em regime de 
dedicação exclusiva, com vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes univer-

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Declaração de retificação n.º 401/2015
Por ter saído com inexatidão o Organograma dos Serviços da Reitoria, 

a que se refere o anexo ao Despacho n.º 4886/2015 publicado no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 90, de 11 de maio de 2015, procede -se à 
referida retificação.

13 de maio de 2015. — O Reitor, Professor Doutor António Bensabat 
Rendas.

  
 208637488 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aviso (extrato) n.º 5793/2015
Nos termos da Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, publica -se a lista 

de subsídios concedidos por estes Serviços durante o 1.º semestre do 
ano 2015, na rubrica 04.07.01 — Transferências — Instituições sem 
fins lucrativos:

Apoio à anTUNIA — 1.200,00€
14 de maio de 2015. — O Administrador, Luís Filipe Gaspar.

208641764 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Regulamento n.º 274/2015
Por despacho de 26 de março de 2015 do Conselho de Gestão 

da Universidade do Porto foi aprovado o Regulamento Orgânico 

da Reitoria da Universidade do Porto, pelo que se procede à sua 
publicação:

Regulamento Orgânico da Reitoria
da Universidade do Porto (RUP)

Considerando a necessidade de reestruturação e revisão da regula-
mentação dos serviços da Reitoria da U.Porto, procedeu -se à elaboração 
do novo regulamento orgânico da Reitoria da Universidade do Porto 
(RUP) que surge num contexto jurídico -organizativo marcado pelos 
seguintes fatores:

i) A última regulamentação geral dos serviços da Reitoria da U.Porto 
constava do “Regulamento orgânico e quadros de pessoal não docente da 
Reitoria e Serviços Centrais”, aprovado pela deliberação n.º 369/2006, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 61, de 27 de março de 
2006, que já não se encontra em vigor;

ii) A Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro de 2007, que aprova o “Re-
gime Jurídico das Instituições de Ensino Superior” (RJIES), introduziu 
importantes modificações no modelo de governo das universidades 

ANEXO

Organograma dos Serviços da Reitoria 

sitários, com efeitos a 29 de abril de 2015, pelo que se considera 
rescindido o contrato anterior a partir da mesma data. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

04 de maio de 2015. — O Presidente, Prof. Cat. Manuel Meirinho.
208640427 

cília Galvão Couto, Professora Catedrática e membro do Conselho 
Científico deste Instituto.

12 de maio de 2015. — O Diretor, Prof. Doutor João Pedro Mendes 
da Ponte.

208641448 


