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 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despacho (extrato) n.º 7309/2018
Por despacho da Reitora da Universidade de Évora de 19/06/2018, 

nos termos do artigo 46.º a 49.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi 
homologada a ata de avaliação do período experimental com efeitos a 
25/04/2018, relativo à trabalhadora Cristina Isabel Barradas dos Santos 
Louro, na carreira e categoria de técnica superior, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, por ter sido 
concluído com sucesso com a classificação de 16 valores.

11/07/2018. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade Louro.

311499874 

 Despacho (extrato) n.º 7310/2018
Por despacho da Reitora da Universidade de Évora de 26/06/2018, 

nos termos do artigo 46.º a 49.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi 
homologada a ata de avaliação do período experimental com efeitos a 
31/05/2018, relativo à trabalhadora Ana Paula de Almeida Marreiros, 
na carreira e categoria de assistente operacional, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por ter sido 
concluído com sucesso com a classificação de 18 valores.

11/07/2018. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade Louro.

311499728 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Arquitetura

Despacho n.º 7311/2018
Doutor Carlos Alexandre, Coutinho Mesquita professor auxiliar em 

período experimental, do mapa de pessoal docente da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Lisboa, tendo concluído com sucesso 
o período experimental, torna -se público que foi homologada, através 
do meu despacho meu despacho datado de 5 de julho de 2018, a deli-
beração do Conselho Científico de 2 de julho de 2018, em manter o seu 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, na 
mesma categoria, com efeitos a 7 de fevereiro de 2018, correspondente 
ao escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes 
universitários.

Manutenção do contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado,

após o término com sucesso do período experimental
Considerando que em face do parecer emitido e subscrito pelo profes-

sor catedrático desta Faculdade, Doutor Fernando José Carneiro Moreira 
da Silva, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária, com a nova redação introduzida pelo 
Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, em conjugação com o n.º 6 
do artigo 13.º e n.º 1 e 2 do artigo 14.º do Regulamento Relativo ao Re-
gime de Vinculação e Avaliação da Atividade Desenvolvida no Período 
Experimental, encontrando -se preenchidos todos os requisitos constan-
tes no articulado já referido, o Conselho Científico desta Faculdade, 
reunido em 2 de julho de 2018, deliberou, por unanimidade, e findo o 
período experimental, manter o contrato por tempo indeterminado, do 
Doutor Carlos Alexandre Coutinho Mesquita, na mesma categoria.

10 de julho de 2018. — O Presidente da Faculdade, Doutor João 
Pardal Monteiro.

311497298 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso n.º 10389/2018
Nos termos do disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 

29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-
-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo 
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento 
concursal de recrutamento e seleção de 1 Investigador Doutorado para 
o exercício de atividades de investigação científica na área científica de 
Ciências Biológicas, Ref.ª CTTI — 45/18 -CBMA(1).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

24 de julho de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

311540194 

 Aviso n.º 10390/2018
Nos termos do disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 

29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-
-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo 
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento 
concursal de recrutamento e seleção de 3 Investigadores Doutorados para 
o exercício de atividades de investigação científica na área científica de 
Física ou Química, Ref.ª CTTI -30/18 -CF(3).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

26 de julho de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

311540137 

 Aviso n.º 10391/2018
Nos termos do disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 

29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-
-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo 
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento 
concursal de recrutamento e seleção de 1 Investigador Doutorado para 
o exercício de atividades de investigação científica na área científica de 
Ciências Biológicas, Ref.ª CTTI —34/18 -CBMA(1).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

26 de julho de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

311540161 

 Aviso n.º 10392/2018
Nos termos do disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 

29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-
-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo 
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento 
concursal de recrutamento e seleção de 1 Investigador Doutorado para 
o exercício de atividades de investigação científica na área científica de 
Ciências Biológicas, Ref.ª CTTI — 35/18 -CBMA(1).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

26 de julho de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

311540178 

 Aviso n.º 10393/2018
Nos termos do disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 

29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-
-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo 
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento 
concursal de recrutamento e seleção de 1 Investigador Doutorado para 
o exercício de atividades de investigação científica na área científica de 
Línguas e Literaturas, Refª CTTI—26/18 -CEH(1).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
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O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

26 de julho de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

311539993 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Aviso (extrato) n.º 10394/2018
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e no disposto no n.º 5 e 

no n.º 6 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho de 2014, que 
aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, torna -se público 
que, por meu despacho de 17 de novembro de 2017, a trabalhadora Carla 
Sofia Sousa Pereira concluiu, com sucesso, o período experimental na 
carreira e categoria de técnico superior, na sequência da celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com esta Faculdade.

10 de julho de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco Caramelo.
311496511 

 Aviso (extrato) n.º 10395/2018
Nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º e no disposto no n.º 5 

e no n.º 6 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho de 2014, que 
aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, torna -se público 
que, por meu despacho de 06 de junho de 2018, a trabalhadora Raquel 
Liliana de Oliveira Borges Monteiro concluiu, com sucesso, o período 
experimental na carreira e categoria de técnico superior, na sequência 
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com esta Faculdade.

10 de julho de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco Caramelo.
311496593 

 Despacho n.º 7312/2018
Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 40.º dos 

Estatutos da Universidade Nova de Lisboa, aprovados em anexo ao 
Despacho Normativo n.º 2/2017, de 2 de maio, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 91, de 11 de maio, está entre os órgãos de 
governo das unidades orgânicas o Conselho de Gestão.

Considerando, por sua vez, que o Conselho de Gestão está consa-
grado como órgão da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, nos termos da alínea c) do artigo 8.º dos 
Estatutos da mesma, aprovados em anexo ao Despacho n.º 9842/2017, 
de 25 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 218, 
de 13 de novembro.

Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 21.º dos Estatutos da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o «Conselho de Gestão é o 
órgão de gestão administrativa, patrimonial, financeira e dos recursos 
humanos da faculdade.»

Considerando igualmente que, nos termos do n.º 2 do referido ar-
tigo 21.º, o Conselho de Gestão é composto pelo Diretor, que preside, 
pelo Administrador Executivo da Faculdade e por um a três vogais a 
nomear pelo Diretor.

Considerando que nos termos do n.º 3 do mesmo artigo, os manda-
tos dos vogais do Conselho de Gestão coincidem com o do Diretor.

Nestes termos, e ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 21.º, con-
jugado com a alínea f) do n.º 2 do artigo 19.º, ambos dos Estatutos da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, nomeio os seguintes vogais 
para o Conselho de Gestão:

Prof.ª Doutora Susana Salvaterra Trovão;
Prof.ª Doutora Maria José Leitão Barroso Roxo;
Prof.ª Doutora Maria Antónia Diniz Caetano Coutinho.

Desta forma, e nos termos do n.º 2 do artigo 21.º dos Estatutos da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, constitui -se o Conselho 
de Gestão, sendo composto pelos vogais supra referidos, por mim, 
como Diretor, que presidirei ao órgão e pela Administradora Executiva, 
Dr.ª Isabel Maria Gomes Caetano Antunes.

O presente Despacho produz efeitos a 1 de julho de 2018.
10 de julho de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco Caramelo.

311496447 

 Despacho n.º 7313/2018
Considerando que nos termos do Despacho n.º 7828/2017, de 9 de 

agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 5 de 
setembro, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 14.º dos Estatutos 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, aprovados em anexo ao Despacho n.º 3849/2009, de 16 de 
janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 30 de 
janeiro, e tendo em consideração igualmente o Despacho n.º 20/2017, 
de 7 de julho, foram por mim designadas as subdiretoras Prof.ª Doutora 
Susana Salvaterra Trovão, Prof.ª Doutora Maria José Leitão Barroso 
Roxo e Prof.ª Doutora Maria Antónia Diniz Caetano Coutinho.

Considerando igualmente que no referido Despacho n.º 7828/2017, 
de 9 de agosto e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º dos Es-
tatutos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, nas minhas faltas, impedimentos e demais situações de 
incapacidade temporária foi por mim determinado que seria substituído 
pela subdiretora a Prof.ª Doutora Susana Salvaterra Trovão, incluindo, 
neste âmbito, a autorização de despesas.

Considerando, por sua vez, que os Estatutos da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas foram revistos pelo Despacho n.º 9842/2017, de 25 
de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 13 
de novembro.

Considerando que, não obstante a revisão dos estatutos, mantém -se o 
referido teor do Despacho n.º 7828/2017, de 9 de agosto, e do Despacho 
n.º 20/2017, de 7 de julho.

Assim, confirmo, pelo presente, que, ao abrigo do n.º 4 do artigo 18.º 
dos atuais Estatutos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, es-
tão nomeadas como subdiretoras a Prof.ª Doutora Susana Salvaterra 
Trovão, como Subdiretora para a Investigação, a Prof.ª Doutora Maria 
José Leitão Barroso Roxo, como Subdiretora para a Gestão Curricular 
e Avaliação e a Prof.ª Doutora Maria Antónia Diniz Caetano Coutinho, 
como Subdiretora para os Estudantes.

Confirmo igualmente, pelo presente, que ao abrigo do n.º 2 do ar-
tigo 18.º dos atuais Estatutos da Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas, nas minhas faltas, impedimentos e demais situações de incapa-
cidade temporária está por mim determinado que sou substituído pela 
subdiretora a Prof.ª Doutora Susana Salvaterra Trovão, incluindo, neste 
âmbito, a autorização de despesas.

Por seu turno e ao abrigo da alínea a) do artigo 20.º e das alíneas a), 
c), j), z) e aa) do n.º 2 do artigo 19.º dos atuais Estatutos da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, aprovados 
em anexo ao Despacho n.º 9842/2017, de 25 de outubro, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 13 de novembro, conjugado 
com os artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego as seguin-
tes competências, com possibilidade de subdelegação:

1 — Na Subdiretora para a Investigação, Prof.ª Doutora Susana Sal-
vaterra Trovão:

a) Promover a gestão integrada da investigação da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas;

b) Representar a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas em atos, 
eventos ou processos relativos à investigação científica;

c) Representar o Diretor perante os demais órgãos e serviços da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas em matérias relativas à in-
vestigação científica;

d) Coordenar e dirigir a Divisão de Apoio à Investigação;
e) Praticar os atos e decisões referentes à Divisão de Apoio à Inves-

tigação;
f) Autorizar despesas relativas à investigação científica de montante 

inferior a 75.000 euros, verificada a legalidade das mesmas.

2 — Na Subdiretora para a Gestão Curricular e Avaliação, 
Prof.ª Doutora Maria José Leitão Barroso Roxo:

a) Presidir ao Conselho Pedagógico;
b) Coordenar e dirigir a Divisão de Apoio ao Ensino e Qualidade;
c) Praticar os atos e decisões referentes à Divisão de Apoio ao Ensino 

e Qualidade.

3 — Na Subdiretora para os Estudantes, Prof.ª Doutora Maria Antónia 
Diniz Caetano Coutinho:

a) Coordenar e dirigir a Divisão de Apoio ao Aluno e a Divisão 
Académica;

b) Praticar os atos e decisões referentes à Divisão de Apoio ao Aluno 
e à Divisão Académica.

Consideram -se ratificados todos os atos que tenham sido praticados em 
minha substituição pela Prof.ª Doutora Susana Salvaterra Trovão, assim 
como aqueles que no âmbito dos poderes agora delegados, tenham sido 
entretanto praticados pelas subdiretoras Prof.ª Doutora Susana Salvaterra 


