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PARTE D

 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Despacho n.º 4847/2017
Do quadro de pessoal da Secretaria Judicial do Supremo Tribu-

nal de Justiça (STJ) faz parte, nos termos do mapa anexo à Portaria 
n.º 721 -A/2000, de 5 de setembro, um Escrivão Auxiliar.

A senhora Escrivã Auxiliar Maria Isabel Brito dos Santos está habili-
tada com a classificação de Muito Bom e reúne as condições adequadas 
para exercer o referido cargo na unidade de processos de apoio às 3.ª e 
5.ª secções criminais da Secretaria Judicial do STJ.

Nestes termos, e ao abrigo do disposto nos artigos 1.º, do Decreto-
-Lei n.º 177/2000, de 9 de agosto, 54.º do Estatuto dos Funcionários 
de Justiça, e 62.º, n.º 1, alínea f), da Lei de Organização do Sistema 
Judiciário, ainda no quadro definido pelo meu despacho de 10 de 
dezembro de 2015, nomeio a Escrivã Auxiliar, Maria Isabel Brito 
dos Santos, para a unidade de processos de apoio às 3.ª e 5.ª secções 
criminais, em comissão de serviço, e pelo período de três anos, com 
efeitos a 1 de maio de 2017.

18 de abril de 2017. — O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, 
António Henriques Gaspar.

310501799 

 Despacho n.º 4848/2017
Dos serviços do Supremo Tribunal de Justiça faz parte, nos termos 

dos artigos 3.º, n.º 2, alínea c), e 11.º, do Decreto -Lei n.º 74/2002, de 26 
de março, a Divisão de Documentação e Informação Jurídica.

A senhora Escrivã Auxiliar Daniela Cristina da Silva Matos está 
habilitada com a classificação de Muito Bom e reúne as condições 
adequadas para exercer o referido cargo na Divisão de Documentação 
e Informação Jurídica deste Supremo Tribunal de Justiça.

Nestes termos, e ao abrigo do disposto nos artigos 1.º, do Decreto-
-Lei n.º 177/2000, de 9 de agosto, 54.º do Estatuto dos Funcionários 
de Justiça, e 62.º, n.º 1, alínea f), da Lei de Organização do Sistema 
Judiciário, ainda no quadro definido pelo meu despacho de 10 de 
dezembro de 2015, nomeio a Escrivã Auxiliar, Daniela Cristina da 
Silva Matos, para a Divisão de Documentação e Informação Jurídica, 
em comissão de serviço, e pelo período de três anos, com efeitos a 
1 de junho de 2017.

19 de abril de 2017. — O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, 
António Henriques Gaspar.

310503831 

 TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE ÉVORA

Despacho (extrato) n.º 4849/2017
Atento o teor do relatório a que se refere o artigo 21.º, n.º 2 do Decreto-

-Lei n.º 49/2014, de 27.03, ouvida a Senhora Magistrada do Ministério 
Público Coordenadora (que emitiu Parecer) e obtida a concordância 
do Senhor Diretor -Geral da Administração da Justiça (comunicada por 
Ofício de 11.04.2017), ao abrigo do artigo 105.º da LOSJ e 21.º, n.º 1 
do RLOSJ, ponderando o exercício dos poderes que lhe foram cometi-
dos, que substancialmente contribuiu para os resultados extremamente 
positivos obtidos na Comarca, renovo, por igual período, ao Senhor 
Escrivão de Direito Gilberto Ferreira da Costa, a comissão de serviço 
de Administrador Judiciário do Tribunal Judicial da Comarca de Évora.

10 de maio de 2017. — O Juiz Presidente do Tribunal Judicial da 
Comarca de Évora, Edgar Gouveia Valente.

310502381 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Deliberação n.º 460/2017

Delegação de poderes do Conselho Superior do Ministério
Público na Procuradora -Geral Adjunta

Coordenadora do Tribunal Central Administrativo Norte
O Conselho Superior do Ministério Público, em sessão Plenária, de 

16 de maio de 2017, ao abrigo do disposto nos artigos 88.º, n.º 1, e 57.º, 
n.º 3, do Estatuto do Ministério Público (Lei n.º 60/98, de 27 de agosto), 
delega na Procuradora -Geral -Adjunta Coordenadora do Tribunal Central 
Administrativo Norte, Lic. Carmelinda Maria Batista Lopes Monteiro 
Fernandes Silva, a competência para autorizar as dispensas de serviço 
previstas nos n.os 1 e 2 e do artigo 88.º do Estatuto do Ministério Pú-
blico, sem prejuízo da delegação de poderes na Procuradora -Geral da 
República.

17 de maio de 2017. — O Secretário da Procuradoria -Geral da Re-
pública, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

310504211 

PARTE E

 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Édito n.º 133/2017
Em conformidade com o artigo 11.º-A dos Estatutos desta Caixa, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara 
que, para habilitação edital ao subsídio de € 688,73, constituído por Lino 
Félix Coelho, sócio desta Caixa n.º 16012, falecido em 18/02/2017 e 
legado a Maria Carmen Baeta Pereira Félix Coelho, também já falecida, 
correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação deste anún-
cio no “Diário da República” citando os representantes sucessórios da 
beneficiária referida ou, não os havendo, os herdeiros do sócio, a dedu-
zirem a sua habilitação naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos 
invocados, se decidir sobre o seu pagamento.

7 de abril de 2017. — O Administrador-Delegado, Alípio Magalhães 
Fernandes.

310501766 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 6222/2017

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e contratação de Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 
de agosto, torna -se público que a Universidade de Aveiro, vai proceder à 
abertura, pelo prazo de vinte dias úteis a contar da presente publicação, do 
concurso Ref.ª CDL -CTTRI -37 -ARH/2017, de âmbito internacional, para 
recrutamento de um lugar de Doutorado para o exercício de atividades de 
investigação científica nas áreas científicas de Engenharia Química/Quí-
mica/Física/Biotecnologia ou área científica afim com vista ao Desenvolvi-
mento de Concentradores solares luminescentes (LSCs), leves e flexíveis à 
base de proteínas, contendo cromóforos que imitam a fotossíntese natural, 
do projeto CENTRO -01 -0145 -FEDER -000005: SusPhotoSolutions: So-
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luções Fotovoltaicas Sustentáveis. Para que posso dar uma contribuição 
importante para a concretização dos objetivos deste projeto espera -se que 
o investigador a contratar tenha experiência demonstrada na i) extração e 
purificação de compostos bioativos a partir de biomassa; e/ou ii) Carac-
terização de solventes a usar na extração de biomoléculas, em particular 
líquidos iónicos, tensioativos ou solventes eutécticos. O investigador a 
contratar será o principal responsável pelas tarefas 2.2 (Extração: seleção 
dos solventes e otimização das condições do processo) e 2.3 (Purificação: 
seleção de ABS e AMTPS e otimização das condições do processo). Para 
além destas tarefas, o investigador a contratar participará na orientação 
de alunos de graduação e pós -graduação e em atividades de extensão 
e de disseminação do conhecimento, designadamente no contexto de 
divulgação científica societal.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sítio eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sitio eletrónico da Universi-
dade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052

22 de maio de 2017. — O Reitor, Professor Doutor Manuel António 
Cotão de Assunção.

310526163 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Declaração de Retificação n.º 363/2017
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 4179/20171 (2.ª série), 

publicado no Diário da República n.º 94, de 16 de maio, retifica -se que 
onde se lê «[...] escalão 1, índice 210 [...]» deve ler -se «[...] escalão 1, 
índice 220, [...]».

16/05/2017. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade Louro.

310500907 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Letras

Despacho n.º 4850/2017
Nos termos previstos no artigo 100.º n.º 3 alínea c) e para os efeitos do 

artigo 101.º do CPA, torna -se público para efeitos de consulta pública o 
projeto de revisão dos Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, aprovado pelo Conselho de Escola em reunião de 15 de junho 
de 2016 ao abrigo da competência própria prevista na alínea d) do n.º 1 
do artigo 21.º dos Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, publicados por Despacho n.º 13186 -B/2013, Diário da República 
2.ª série n.º 199, de 15 de outubro, procedendo -se, para o efeito, à sua 
publicação na 2.ª série do Diário da República e na Internet, no sítio 
institucional da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Os interessados devem dirigir, por escrito, as suas sugestões ao Con-
selho de Escola da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
para o seguinte endereço de correio eletrónico: consultapublica@letras.
ulisboa.pt no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do projeto 
de regulamento na 2.ª série do Diário da República.

9 de maio de 2017. — O Presidente do Conselho de Escola, João 
Branquinho.

Nota Justificativa
Para efeitos dos artigos 99.º e 101.º do CPA, publica  -se a nota justifi-

cativa e submete  -se a consulta pública, o Projeto de revisão dos Estatutos 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL).

A revisão dos atuais Estatutos da FLUL, publicados por Despacho 
n.º 13186 -B/2013, Diário da República, 2.ª série, n.º 199 de 15 de ou-
tubro, tem por objetivos:

a) Adequação às alterações aos Estatutos da Universidade de Lisboa, 
conforme a redação republicada por Despacho normativo n.º 1 -A/2016, 
Diário da República n.º 42, de 1 de março;

b) Necessidade de destrinça entre 3 tipos de unidades coexistentes de 
facto na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e clarificação 
das respetivas competências, eliminando -se atuais sobreposições de 
competências. Deste modo são consagradas as Unidades de Ensino, nas 
quais se inserem os Departamentos e Programas; as Unidades de Inves-
tigação, nas quais se incluem os Centros de Investigação e as Cátedras 
e, por último, as Unidades de Extensão à Comunidade, cujo objetivo 
principal é a difusão das suas atividades junto da sociedade civil;

c) Instituição de um sistema de controlo de qualidade interna, com 
competências definidas, de modo à sua eficaz implementação, nos 
termos da lei;

d) Eliminação de unidades de investigação inativas (o Centro de Tradi-
ções Populares Manuel Viegas Guerreiro), redenominar unidades de inves-
tigação já existentes: «Instituto de História de Arte» para «ARTIS — Ins-
tituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa» e inclusão de novas unidades de investigação e de extensão à 
comunidade: o Centro de Estudos Indianos, instituído com o apoio da 
Embaixada da India em Portugal, que visa contribuir para o desenvol-
vimento da investigação, formação, e divulgação em Estudos Indianos.

e) Responder estatutariamente à alteração de designação dos trabalha-
dores que integram os serviços da FLUL, de “pessoal não docente e não 
investigador” para uma designação que responda a um reconhecimento 
das suas habilitações e funções no quadro da gestão da FLUL: “quadros 
técnicos e administrativos”;

f) Eliminação de redundâncias da atual redação, conducentes a uma 
maior dificuldade de interpretação e aplicação dos Estatutos pelos seus 
destinatários, resolução de incongruências sistemáticas.

Finalmente, nota -se que do ponto de vista económico-financeiro 
nenhuma das alterações propostas tem como consequência qualquer 
aumento de custos para a Universidade de Lisboa.

Revisão dos Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa

Nota Introdutória
Considerada a necessidade de:
a) Adequar os Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa às alterações aos Estatutos da Universidade de Lisboa, conforme 
a redação republicada por Despacho normativo n.º 1 -A/2016, Diário da 
República n.º 42, de 1 de março;

b) Conferir uma melhor sistematização e harmonização do articulado, 
eliminando -se redundâncias, clarificando competências de órgãos e 
unidades integrantes da FLUL;

c) Consagrar novas unidades de investigação, redenominar outras e 
eliminar aquelas que se mantém inativas;

d) Responder estatutariamente à alteração de designação dos trabalha-
dores que integram os serviços da FLUL, de “pessoal não docente e não 
investigador” para uma designação que responda a um reconhecimento 
das suas habilitações e funções no quadro da gestão da FLUL.

O Conselho de Escola da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, reunido em 15 de junho de 2016, no cumprimento das disposi-
ções conjugadas do artigo 96.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, 
artigo 10.º n.º 4 dos Estatutos da Universidade de Lisboa republicados 
por Despacho normativo n.º 1 -A/2016, Diário da República 2.ª série 
n.º 42, de 1 de março e do artigo 21.º n.º 1 alínea d) e 57.º dos Estatu-
tos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, publicados por 
Despacho n.º 13186 -B/2013, Diário da República, 2.ª série, n.º 199 de 
15 de outubro delibera:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto

É objeto da presente deliberação a revisão dos Estatutos da Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa, publicados por Despacho 
n.º 13186 -B/2013, Diário da República, 2.ª série, n.º 199 de 15 de ou-
tubro.

CAPÍTULO II

Alteração e revogação de normas estatutárias

Artigo 2.º
Alterações ao articulado dos Estatutos

1 — Os artigos 2.º, 8.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 18.º, 21.º, 28.º, 
31.º, 33.º, 46.º, 48.º, 49.º, 50.º e 57.º passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º
[...]

[...]
a) [...]
b) [...]
c) (Revogada.)
d) [...]


