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Artigo 26.º
Campanha eleitoral

A campanha eleitoral inicia -se no 3.º dia útil anterior ao da eleição e 
cessa doze horas antes.

CAPÍTULO VII

Unidades funcionais

Artigo 27.º
Comissão pedagógica de unidade funcional de ensino

1 — Os alunos de cada unidade funcional de ensino elegem entre si 
os representantes da respetiva comissão pedagógica.

2 — A eleição prevista no número anterior é marcada pelo coorde-
nador da respetiva unidade funcional de ensino.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais

Artigo 28.º
Início de mandatos

1 — O diretor eleito iniciará funções no início do ano civil, com o 
objetivo de coincidir com o início do ano financeiro.

2 — Os membros eleitos da assembleia da Faculdade, do conselho 
científico e do conselho pedagógico iniciarão funções no início do ano 
letivo.

Artigo 29.º
Revisão

1 — O presente regulamento eleitoral pode ser revisto:
a) Dois anos após a data da sua publicação ou da última revisão, por 

maioria absoluta dos membros da assembleia da Faculdade em exercício 
efetivo de funções;

b) Em qualquer momento, por deliberação de dois terços dos membros 
da assembleia da Faculdade em exercício efetivo de funções.

2 — Podem propor alterações ao regulamento eleitoral:
a) O diretor;
b) Qualquer membro da assembleia da Faculdade.

3 — Os projetos são submetidos a discussão pública na Faculdade 
pelo prazo de 30 dias úteis.

ANEXO B

Subunidades orgânicas da Faculdade
1) Departamento de Biologia Animal;
2) Departamento de Biologia Vegetal;
3) Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia;
4) Departamento de Estatística e Investigação Operacional;
5) Departamento de Física;
6) Departamento de Geologia;
7) Departamento de Informática;
8) Departamento de Matemática;
9) Departamento de Química e Bioquímica;
10) Secção Autónoma de História e Filosofia das Ciências.

ANEXO C

Unidades de Investigação e Desenvolvimento
 Associadas da Faculdade

1) Centro de Álgebra;
2) Centro de Astronomia e Astrofísica;
3) Centro de Biologia Ambiental;
4) Centro de Biotecnologia Vegetal;
5) Centro de Ciências Moleculares e Materiais;
6) Centro de Estatística e Aplicações;
7) Centro de Estruturas Lineares e Combinatórias;
8) Centro de Estudos do Ambiente e do Mar — Lisboa;
9) Centro de Filosofia das Ciências;
10) Centro de Física Atómica;

11) Centro de Física da Matéria Condensada;
12) Centro de Física Nuclear;
13) Centro de Física Teórica e Computacional;
14) Centro de Geologia;
15) Centro de Investigação Operacional;
16) Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais;
17) Centro de Oceanografia;
18) Centro de Química e Bioquímica;
19) Centro de Recursos Minerais, Mineralogia e Cristalografia;
20) Centro de Sistemas de Energia Sustentáveis;
21) Centro de Biodiversidade, Genómica Integrativa e Funcional;
22) Centro Interuniversitário de História das Ciências e Tecnolo-

gia — Pólo UL;
23) Grupo de Física — Matemática;
24) Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica;
25) Instituto Dom Luiz;
26) Laboratório de Modelação de Agentes;
27) Laboratório de Sistemas Informáticos de Grande Escala;
28) Laboratório de Sistemas, Instrumentação e Modelação em Ciên-

cias e Tecnologias do Ambiente e do Espaço.

ANEXO D

Unidades Funcionais de Transferência de Conhecimento
 e Tecnologia da Faculdade

1) Laboratório de Ótica, Lasers e Sistemas.

21 de março de 2013. — O Reitor, António Sampaio da Nóvoa.
206849129 

 Faculdade de Letras

Declaração de retificação n.º 412/2013
Por ter sido publicado com inexatidão no despacho n.º 11457/2011, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 172, de 7 de setembro 
de 2011, retifica -se que onde se lê «até 30 de abril de 2012» deve ler -se 
«até 29 de fevereiro de 2012».

22 de março de 2013. — O Diretor, António M. Feijó.
206849737 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso (extrato) n.º 4490/2013
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro, e do disposto no artigo 254.º do Regime, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Isabel Oliveira 
Marques Costa Alves, Assistente Técnica e Laura Ferreira Santos, Pro-
fessora Associada, cessaram funções por motivo de aposentação, com 
efeitos a 1 de janeiro de 2013.

22 de março de 2013. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

206852588 

 Declaração de retificação n.º 413/2013
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 4194/2013, no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 58, de 22 de março de 2013, retifica -se que 
no n.º 4, onde se lê:

«Perfil C: O posto de trabalho caracteriza -se pelo exercício de 
funções na categoria de Investigador Auxiliar, designadamente: de-
senvolvimento e caracterização química e biológica de nanopartículas 
(nomeadamente dendrímeros) como sistemas de libertação controlada 
de agentes bioativos; estudo de interações biomaterial -células numa 
perspetiva de engenharia de tecidos e medicina regenerativa; biofun-
cionalização com agentes terapêuticos para o tratamento de doenças 
relacionadas com o osso e cartilagem»

deve ler -se:
«O posto de trabalho caracteriza -se pelo exercício de funções na 

categoria de investigador auxiliar, designadamente: desenvolvimento 
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de sistemas para a identificação de proteínas com afinidade para gli-
canos capazes de iniciar diferentes reorganizações do cito -esqueleto 
celular; elucidação dos mecanismos de interação destas proteínas e 
os glicosaminoglicanos presentes na superfície celular; avaliação 
dos sistemas desenvolvidos no sistema complexo de cultura celular 
in vitro; utilização de técnicas de caracterização, monitorização em 
tempo real de interações entre bioentidades (ex: glicanos -células, 
etc.) e processamento químico (tais como, cromatografia líquida de 
alta pressão, espectroscopia de infravermelho com transformada de 
Fourier, ressonância magnética nuclear, microbalança de cristal de 
quartzo com dissipação, dispersão de luz dinâmica e determinação 
de potencial zeta).
22 de março de 2013. — O Administrador, Pedro J. Camões.

206850043 

 Despacho (extrato) n.º 4616/2013
Por despacho de 18.06.2012, do Reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Carla Isabel Pereira Lavrador — Autorizada a reno-

vação da nomeação em comissão de serviço, no cargo de Diretora 
de Serviços dos Serviços Académicos da Universidade do Minho, 
com efeitos a partir de 20.07.2012. (Isento de Fiscalização Prévia 
do TC)

22 de março de 2013. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

206852725 

 Despacho (extrato) n.º 4617/2013
Por despachos de 30.12.2009, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutora Clara Maria Faria Simães Mendes, Licenciada Maria 

do Rosário Pinto Coelho da Silva Côto e Mestre Rui Pedro Gomes 
Pereira — Autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado em período experimental com a duração de cinco 
anos, na categoria de Professor Adjunto, da Escola Superior de Enfer-
magem, do mapa de pessoal da Universidade do Minho, na sequência 
de procedimento concursal, com efeitos a partir de 04.01.2010, com 
direito à remuneração base 3.028,14 €, correspondente ao índice 185, 
escalão 1 do Estatuto Remuneratório do Pessoal Docente Universitário. 
(Isento de Fiscalização Prévia do TC).

22 de março de 2013. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

206853179 

 Reitoria

Despacho n.º 4618/2013
Ao abrigo do Despacho RT -22/2013, de 25 de fevereiro de 2013, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 14 de março de 
2013, e ainda do artigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo:

a) Subdelego, sem possibilidades de subdelegação e sem prejuízo 
dos poderes de avocação, a presidência do júri a constituir no âmbito 
do processo de equivalência do grau de doutor requerido por Alessan-
dra da Silva Souza de Carvalho ao abrigo do disposto no Decreto -Lei 
n.º 283/83, de 21 de junho, no Professor Doutor Mário Miguel Machado 
Osório Gonçalves, Professor Catedrático da Escola de Psicologia da 
Universidade do Minho.

b) Nomeio o júri a que alude a alínea anterior, que tem a seguinte 
composição:

Presidente — Professor Doutor Mário Miguel Machado Osório Gon-
çalves, Professor Catedrático da Escola de Psicologia da Universidade 
do Minho, por subdelegação expressa na alínea anterior.

Vogais:
Doutor Armando Domingos Batista Machado, Professor Catedrático 

da Escola de Psicologia da Universidade do Minho;
Doutor Carlos Fernandes da Silva, Professor Catedrático do Depar-

tamento de Educação da Universidade de Aveiro;
Doutor Rodrigo de Sá -Saraiva, Professor Associado da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lisboa;
Doutor Marco Alexandre Barbosa Vasconcelos, Professor Auxiliar 

Convidado da Escola de Psicologia da Universidade do Minho.

As presentes subdelegação de competências e nomeação do júri pro-
duzem efeitos a partir da data da sua publicação no Diário da República, 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Despacho (extrato) n.º 4619/2013
Por despacho de 02/01/2013 do Sr. Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa:
Licenciada Carlota Minderico Maçaneiro — autorizada a celebração 

de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 
como Monitor, em regime de tempo parcial a 40 %, com efeitos a partir 
de 02 de janeiro de 2013 e até 31 de março de 2013, nas condições 
previstas no artigo 33.º -A do ECDU, com direito a uma gratificação 
mensal correspondente ao escalão 1, índice 100, da tabela remune-
ratória aplicável aos docentes universitários. (Isento de fiscalização 
prévia do T.C.)

22 de março de 2013. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
206855877 

 Instituto de Higiene e Medicina Tropical

Despacho n.º 4620/2013
Por despacho do Conselho de Gestão do Instituto de Higiene e Me-

dicina Tropical:
Doutor Luís Alfredo Pires de Távora Tavira — autorizado, por delegação 

de competências do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa no 
Diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, o pedido de concessão 
de licença sem vencimento de longa duração, com efeitos a 18.02.2013, nos 
termos do disposto no artigo 234.º do Anexo I da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro (Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas), aplicável 
por força do artigo 58.º do Estatuto da Carreira de Investigação Científica.

25 de março de 2013. — O Diretor, Professor Doutor Paulo de Lyz 
Girou Martins Ferrinho.

206853721 

 Despacho (extrato) n.º 4621/2013
Por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 

13 de agosto de 2012:
Doutor Filomeno de Jesus Pires Coelho Fortes — autorizada a cele-

bração de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, como Professor Auxiliar Convidado do Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical, sem remuneração, pelo período de 1 ano, com efeitos 
a 02.07.2012.

25 de março de 2013. — O Diretor, Professor Doutor Paulo de Lyz 
Girou Martins Ferrinho.

206853527 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Ciências

Despacho (extrato) n.º 4622/2013
Por despacho de 14 de fevereiro de 2013 do Diretor da Faculdade 

Ciências da Universidade Porto, foi autorizado o contrato de traba-
lho a termo certo, em regime de tempo parcial, do Mestre Nélson Ri-
beiro Pires, como Assistente Convidado a 50 %, pelo período de 01 de 
março de 2013 a 05 de junho de 2013. Este docente está posicionado no 
1.º escalão, índice 140, da carreira remuneratória do Pessoal Docente 
Universitário (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

25 de março de 2013. — A Chefe de Divisão da Divisão de Recursos 
Humanos, Prazeres Freitas.

206853795 

considerando -se ratificados os atos praticados nas matérias abrangidas 
pelo presente despacho.

25 de março de 2013. — A Vice -Reitora, Graciete Tavares Dias.
206851818 




