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e consultoria externa para a prossecução dos objetivos de regulação, 
de supervisão e de assessoria ao Governo, cuja decisão é do Conselho 
de Administração.

6 — Delegar nos diretores a assinatura da correspondência e do expe-
diente necessários à execução de deliberações e decisões superiormente 
tomadas em processos que corram pelas respetivas direções.

7 — Delegar nos diretores os poderes necessários para praticarem 
todos os atos de gestão dos colaboradores afetos às respetivas direções, 
incluindo os relativos a deslocações em serviço no território nacional, 
gozo de férias, justificação de faltas, prestação de trabalho suplementar 
ou noturno e participação em ações de formação, bem como os relativos 
ao pagamento dos correspondentes abonos ou despesas.

8 — Autorizar que os poderes ora delegados nos membros do Con-
selho de Administração sejam subdelegáveis nos diretores, chefes 
de divisão e chefias equiparadas, bem como nos coordenadores de 
núcleo.

9 — Autorizar o vogal do conselho de administração, Dr. Filipe 
Alberto da Boa Baptista, a subdelegar na Diretora de Gestão do Espetro 
(DGE), relativamente a processos que corram trâmites pelas delegações 
na Madeira e nos Açores, os poderes para autorizar a inscrição de 
projetistas e de instaladores de ITED/ITUR, respetivas renovações e 
alterações, e o tratamento de termos de responsabilidade, nos termos 
do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, com as alterações sub-
sequentes, bem como poderes de decidir a fiscalização das obrigações 
decorrentes deste regime (ITED/ITUR) e da circulação, colocação 
no mercado e em serviço de equipamentos de rádio e terminais de 
telecomunicações (R & TTE).

10 — Autorizar o vogal do conselho de administração, Dr. Filipe 
Alberto da Boa Baptista, a subdelegar no Diretor Financeiro e Admi-
nistrativo (DFA), relativamente a processos que corram trâmites pelos 
serviços estabelecidos na cidade do Porto, os poderes para autorizar 
a inscrição de projetistas e de instaladores de ITED/ITUR, respetivas 
renovações e alterações, e o tratamento de termos de responsabilidade, 
nos termos do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, com as alte-
rações subsequentes.

11 — Autorizar o vogal do conselho de administração, Prof. Doutor 
Helder Ferreira Vasconcelos, a subdelegar na Diretora de Informação e 
Consumidores (DIC) os poderes para autorizar o registo de utilizado-
res de estações do serviço de rádio pessoal — banda do cidadão, suas 
alterações e cancelamento, nos termos do Decreto-Lei n.º 47/2000, de 
24 de março, com as alterações subsequentes, bem como para autorizar 
a emissão de certificados de exame do serviço de amador, nos termos 
do Decreto-Lei n.º 53/2009, de 2 de março, com as alterações subse-
quentes, relativamente a processos que corram trâmites pelo serviço de 
atendimento na sede do ICP-ANACOM.

12 — Fixar em € 5.000 (cinco mil euros), não incluindo o imposto 
sobre o valor acrescentado, o limite máximo da subdelegação da com-
petência nos diretores para autorização de despesas inerentes à atividade 
das respetivas direções.

13 — Autorizar o vice-presidente do conselho de administração, 
Dr. José Manuel de Almeida Esteves Perdigoto, a subdelegar no Di-
retor Financeiro e Administrativo (DFA) a competência para autorizar 
despesas que resultem de contratos respeitantes a consumos de água, 
eletricidade, combustíveis e comunicações, até ao limite de € 10.000 
(dez mil euros) por fatura.

14 — Na ausência ou impedimento da presidente do Conselho de 
Administração, Prof.ª Doutora Maria de Fátima Henriques da Silva 
Barros Bertoldi, as competências nesta delegadas pelo Conselho de 
Administração têm-se por delegadas no vice-presidente, Dr. José Manuel 
de Almeida Esteves Perdigoto.

15 — Na ausência ou impedimento do vice-presidente do Conselho 
de Administração, Dr. José Manuel de Almeida Esteves Perdigoto, 
as competências neste delegadas pelo Conselho de Administração 
têm-se por delegadas no vogal Dr. Filipe Alberto da Boa Baptista 
e, na ausência deste, no vogal Prof. Doutor João Manuel Lourenço 
Confraria Jorge e Silva.

16 — Na ausência do vogal do Conselho de Administração Dr. Filipe 
Alberto da Boa Baptista, as competências neste delegadas pelo Conselho 
de Administração têm-se por delegadas no vogal Prof. Doutor João 
Manuel Lourenço Confraria Jorge e Silva e, na ausência deste, no vogal 
Prof. Doutor Helder Ferreira Vasconcelos.

17 — Na ausência do vogal do Conselho de Administração Prof. 
Doutor João Manuel Lourenço Confraria Jorge e Silva, as competências 
neste delegadas pelo Conselho de Administração têm-se por delegadas 
no vogal Prof. Doutor Helder Ferreira Vasconcelos e, na ausência deste, 
no vogal Dr. Filipe Alberto da Boa Baptista.

18 — Na ausência do vogal do Conselho de Administração Prof. 
Doutor Helder Ferreira Vasconcelos, as competências neste delegadas 
pelo Conselho de Administração têm-se por delegadas no vogal Prof. 

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Aviso n.º 8272/2012
Por despachos de 15 de maio de 2012 do Reitor do ISCTE — Instituto 

Universitário de Lisboa:
Nuno Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães — Na sequência de 

procedimento concursal autorizado o contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado em regime de tenure, para exercer as 
funções de professor catedrático neste Instituto, com efeitos a partir de 
01.06.2012, com a remuneração correspondente ao escalão 2; índice 300 
da tabela de vencimentos dos docentes universitários.

Ana Cristina Lobo Lopes, professora auxiliar — Caducado o contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com efeitos 
a partir de 15 de maio de 2012, por motivo de falecimento.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de junho de 2012. — A Administradora, Teresa Laureano.
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 Despacho n.º 8274/2012
No âmbito da necessidade de cumprimento da matéria preconizada 

no disposto pelo artigo 99.º, n.º 2 do Código do Trabalho, aprovado pela 
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, determino, com efeitos imediatos, a 
revogação do meu Despacho n.º 8976/2011, de 30 de junho, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 130, de 8 de julho, referente à 
aprovação do Regulamento interno de recrutamento e seleção de pes-
soal docente em regime de contrato individual de trabalho por tempo 
indeterminado.

De facto, e apesar de ter sido dado cumprimento ao disposto no n.º 3 
do artigo 110.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, 
aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que determina a 
obrigatoriedade da aprovação de qualquer regulamento ser precedida de 
divulgação e discussão pública pelos interessados dos respetivos projetos, 
durante o período de um mês, é certo que a matéria relativa à intervenção 
dos Delegados Sindicais do Sindicato Nacional do Ensino Superior, pela 
sua prévia audição, não foi devidamente acautelada gerando, tal ato, a 
preterição de formalidade essencial no processo.

28 de maio de 2012. — O Reitor, Luís Antero Reto.
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 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extrato) n.º 8275/2012
Por despacho de 29 de maio de 2012 do Reitor da Universidade Aberta, 

e nos termos do disposto no artigo 92.º da Lei n.º 62/2007 de 10 de setem-
bro, no artigo 37.º dos Estatutos da Universidade Aberta, homologados 
pelo Despacho Normativo n.º 65-B/2008, de 12 de dezembro, publicado 
no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 246, de 22 de dezembro de 2008, 
no artigo 10.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 239/2007, 19 de junho, 
e nos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, é 
delegado no Presidente do Conselho Científico da Universidade Aberta, 
Professor Doutor João Luís Serrão da Cunha Cardoso, a presidência do 
júri das provas de agregação requeridas pela Doutora Maria Isabel da 
Conceição João.

11 de junho de 2012. — A Chefe de Equipa da Área Operativa dos 
Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de Al-
meida Costa.
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Doutor João Manuel Lourenço Confraria Jorge e Silva e, na ausência 
deste, no vogal Dr. Filipe Alberto da Boa Baptista.

19 — A presente deliberação produz efeitos a partir da data da sua pu-
blicação, considerando-se ratificados todos os atos entretanto praticados 
que se incluam no âmbito desta delegação de competências.

31 de maio de 2012. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria de Fátima Henriques da Silva Barros Bertoldi.
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