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 Faculdade de Economia

Despacho (extrato) n.º 9444/2016
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Có-

digo do Procedimento Administrativo, Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de 
janeiro e no âmbito de competência própria do Diretor, prevista nas 
alíneas c), d), l) e m) do artigo 8.º dos Estatutos da Nova School of 
Business and Economics — Faculdade de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa, homologados pelo Despacho n.º 13096/2015 de 17 
de novembro, e nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento de 
Serviços, da Nova School of Business and Economics — Faculdade de 
Economia da Universidade Nova de Lisboa, aprovado pelo Despacho 
(extrato) n.º 14306/2015 de 02 de dezembro, delego nos Subdirectores 
da Faculdade:

1 — Professor Doutor João Manuel Gonçalves Amaro de Matos, a 
responsabilidade pela área de Serviço de Relações Institucionais e a 
capacidade necessária para supervisão e autorização de assuntos cor-
rentes da mesma, conforme previsto no artigo 13.º do Regulamento 
dos Serviços.

2 — Professora Doutora Rita Maria Ferreira Duarte de Campus e 
Cunha, a responsabilidade pela Área de Estudos Pré -Experiência e a 
capacidade necessária para supervisão e autorização de assuntos cor-
rentes da mesma, conforme previstos no artigo 4.º do Regulamento dos 
Serviços, em articulação com o Presidente do Conselho Pedagógico e 
com o Subdiretor responsável pela área de Serviço de Relações Institu-
cionais, às quais acresce a delegação das seguintes competências, com 
a possibilidade de subdelegação:

2.1 — Assinatura de certificados de conclusão de curso;
2.2 — Assinatura de declarações de natureza académica, tais como 

declarações de matrícula e semelhantes;
2.3 — Assinatura de certificados de aproveitamento e certidões de 

registo;
2.4 — Conferência de Diplomas e Cartas de Curso;
2.5 — Autorização de reembolso de pagamento de propinas por mo-

tivos de desistência, anulação, acertos de propina mínima, ou devolução 
de cauções;

2.6 — Autorização de transferência de valores para outras Instituições 
de Ensino Superior;

2.7 — Autorização de prestação de contas e planos de pagamento, 
nos termos previstos no regulamento de propinas, taxas e emolumentos 
da Nova School of Business and Economics — Faculdade de Economia 
da Universidade Nova de Lisboa.

3 — Professora Doutora Maria do Carmo Félix da Costa Seabra, a 
responsabilidade pela área de Serviço de Apoio aos Docentes e a capaci-
dade necessária para a supervisão e autorização de assuntos correntes da 
mesma, conforme previstos no artigo 6.º do Regulamento dos Serviços, 
às quais acresce a delegação das seguintes competências:

3.1 — Assinatura de protocolos com outras instituições de ensino 
superior;

3.2 — Assinatura de contratos de colaboração com outras instituições 
de ensino superior no âmbito de protocolos assinados com as mesmas, 
visando a colaboração de docentes na atividade letiva da Faculdade;

3.3 — Resposta a entidades externas que solicitam autorização para 
nomeação de docentes ou investigadores como membros de júris de 
concursos públicos para ocupação de postos de trabalho de pessoal 
não docente.

Consideram -se ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes 
agora delegados, tenham sido entretanto praticados pelos Subdiretores 
supra -identificados desde a data de nomeação até à publicação do pre-
sente Despacho.

14 de julho de 2016. — O Diretor, Daniel Abel Monteiro Palhares 
Traça.

209736633 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Reitoria

Despacho (extrato) n.º 9445/2016

Por meu despacho de 12 de julho de 2016, foi nomeada a Professora 
Doutora Ana Cristina dos Santos Tostões, Professora Catedrática do 
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, para integrar 
o júri do concurso documental para um Professor Associado para 
a área disciplinar de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto, aberto por Edital n.º 95/2016, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 2 de fevereiro, com 
Declarações de Retificação n.º 277/2016 e 648/2016, publicadas no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 51 e 115, de 14 de março e 17 de 
junho, respetivamente, em substituição do Professor Doutor Mário 
Júlio Teixeira Krüger que entretanto ficou impedido de participar 
no referido júri.

12 de julho de 2016. — O Vice -Reitor, Professor Doutor Pedro Nuno 
de Freitas Lopes Teixeira.

209728282 

 Despacho (extrato) n.º 9446/2016
Por meu despacho de 15 de julho de 2016, foi nomeado o Professor 

Doutor José Manuel da Costa Alves Marques, Professor Catedrático 
do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, para inte-
grar o júri do concurso documental para um Professor Catedrático 
para a área disciplinar de Engenharia Informática da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, aberto por Edital n.º 188/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março, 
em substituição do Professor Doutor Leonel Augusto Pires Seabra 
de Sousa.

15 de julho de 2016. — O Vice -Reitor, Professor Doutor Pedro Nuno 
de Freitas Lopes Teixeira.

209739258 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Serviços Académicos

Despacho n.º 9447/2016
Por despacho de 10 de julho de 2016 do Reitor da Universidade de 

Trás -os -Montes e Alto Douro:
Designamos os seguintes professores para fazerem parte do Júri das 

provas de Agregação no ramo de conhecimento/especialidade de In-
formática, requeridas pelo Professor Auxiliar Hugo Alexandre Paredes 
Guedes da Silva:

Presidente: Doutor João Filipe Coutinho Mendes, Professor Catedrá-
tico da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro.

Vogais:

Doutor Manuel Pérez Cota, Professor Catedrático da Universidade 
de Vigo;

Doutor Nelson Fernando Pacheco da Rocha, Professor Catedrático 
da Universidade de Aveiro;

Doutor José Afonso Moreno Bulas Cruz, Professor Catedrático da 
Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro;

Doutor Manuel da Ressureição Cordeiro, Professor Catedrático da 
Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro;

Doutor Adérito Fernandes Marcos, Professor Catedrático da Uni-
versidade Aberta;

Doutor Fernando António de Oliveira Carvalho Rodrigues, Professor 
Catedrático no IADE -U Instituto de Arte, Design e empresa — Uni-
versitário.

Não carece de “visto ou anotação” do Tribunal de Contas.

12 de julho de 2016. — A Diretora dos Serviços Académicos, Cristina 
Maria Baptista Lacerda.

209728396 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aviso (extrato) n.º 9162/2016
Por despacho de 12/07/2016 do Sr. Diretor da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia:

Doutor Mário António Basto Forjaz Secca, Professor Associado desta 
Faculdade — concedida licença sem remuneração de longa duração, 
com início em 12 de setembro de 2016. (Isento de fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas.)

14 de julho de 2016. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
209737573 


