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 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Declaração de retificação n.º 548/2013
Por ter saído com inexatidão a alínea b) do artigo 12.º do Regulamento 

n.º 510/2010, de 7 de junho, Regulamento de Avaliação dos Docentes da 
Universidade da Madeira em Período Experimental, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, de 7 de junho de 2010, retifica -se o mesmo. 
Assim, onde se lê «No que se refere à decisão final sobre o resultado 
da avaliação no término do período experimental, o estabelecido no ar-
tigo 9.º do presente regulamento» deve ler -se «No que se refere à decisão 
final sobre o resultado da avaliação no término do período experimental, 
o estabelecido no artigo 10.º do presente regulamento».

26 de abril de 2013. — O Reitor, José Manuel Cunha Leal Nunes 
Molarinho Carmo.

206925203 

 Despacho n.º 5908/2013
No uso dos poderes que me são conferidos pelo disposto nos n.os 1 e 

2 do artigo 88.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Supe-
rior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro e pelo disposto 
nos n.os 1 e 2 do artigo 24.º dos Estatutos da Universidade da Madeira, 
aprovados pelo Despacho Normativo n.º 53/2008, de 17 de outubro, 
nomeio como Vice -Reitor o Prof. Doutor José Manuel Rocha Teixeira 
Batista, Professor Associado da Universidade da Madeira, com efeitos 
a partir da data deste despacho.

19 de abril de 2013. — O Reitor, Prof. Doutor José Manuel Cunha 
Leal Molarinho Carmo.

206922133 

 Despacho n.º 5909/2013

Delegação/subdelegação

Em conformidade com o previsto no artigo 111.º da Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, e nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 
de novembro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de 
janeiro, nos termos do artigo 109.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, e no uso das competências que me foram subdelegadas 
pelo Secretário de Estado do Ensino Superior, pelo seu despacho de 
subdelegação de competências, n.º 10691/2011, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 164, de 26 de agosto de 2011, delego/
subdelego, sem prejuízo dos poderes de avocação e supervisão, as 
competências para autorizar a realização e pagamento de despesas, 
com empreitadas de obras públicas, locação e aquisição de bens e 
serviços, nos seguintes moldes:

No Conselho de Gestão, até ao montante de € 1 000 000;
Nos vice -reitores, Prof. Doutor Ricardo João Nunes dos Santos Cabral, 

Prof. Doutor José Manuel Rocha Teixeira Baptista e Prof. Doutor José 
Sílvio Moreira Fernandes, até ao montante de € 50 000;

Em competência conjunta da administradora Dr.ª Susana Teles, e 
da diretora dos serviços Administrativos e Financeiros, Dr.ª Alexandra 
Maria Pestana de Castro, até ao montante de € 50 000;

Na administradora Dr.ª Susana Teles, até ao montante de € 25 000;
Na diretora dos serviços Administrativos e Financeiros, Dr.ª Alexandra 

Maria Pestana de Castro, até ao montante de € 12 500.

19 de abril de 2013. — O Reitor, Prof. Doutor José Manuel Cunha 
Leal Molarinho Carmo.

206922263 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso (extrato) n.º 5935/2013
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 Ana 
Maria Ferreira Oliveira Campos, Professora Catedrática e Conceição 
Vieira Matos, Assistente Operacional, cessaram funções por motivo de 
aposentação, com efeitos a 1 de fevereiro de 2013.

23 de abril de 2013. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

206926095 

 Aviso (extrato) n.º 5936/2013
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 António 
Mendes Silva Ferraz, professor catedrático, cessou funções por motivo 
de aposentação, com efeitos a 1 de janeiro de 2013.

23 de abril de 2013. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

206926038 

 Aviso (extrato) n.º 5937/2013
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 Maria 
Isabel Ventura Sousa Antunes, Assistente Técnica, cessou funções por 
motivo de aposentação, com efeitos a 1 de abril de 2013.

23 de abril de 2012. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

206925933 

 Despacho n.º 5910/2013
Nos termos do n.º 1 do artigo 50.º do Capítulo IV do Regulamento 

Orgânico da Universidade do Minho, publicado no Diário da República, 
2.ª série, de 20 de maio, por Despacho n.º 8585/2010 e ao abrigo do 
artigo 127.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio a licenciada 
Luísa Teixeira Machado dos Santos como Secretária do Instituto de 
Educação da Universidade do Minho, com efeitos a partir do dia 19 de 
abril de 2013.

19 de abril de 2013. — O Presidente do Instituto de Educação, José 
Augusto Brito Pacheco.

Nota biográfica
1 — Identificação
Nome: Luísa Teixeira Machado dos Santos

2 — Formação Académica
Aprovação, pelo Conselho Científico do Instituto de Educação e Psi-

cologia, da candidatura ao Doutoramento em Psicologia, com o projeto 
de tese subordinado ao tema: “Competência Académica e Excelência 
no Desempenho no Ensino Superior”, em maio 2003.

Mestrado em Psicologia, área de especialização em Psicologia Es-
colar na Universidade do Minho, com defesa em janeiro de 2001, com 
a classificação final de Muito Bom

Pós -Graduação em Psicologia Escolar na Universidade do Minho, 
concluída em 1999.

Licenciatura em Psicologia na Universidade do Minho, com pré-
-especialização em Psicologia da Justiça e da Reinserção Social, con-
cluída em 1996.

3 — Atividade Profissional
Abril de 2009 — abril 2013 — técnica superior do mapa de pessoal 

dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho e nomeada em 
comissão de serviço por um período de 3 anos como Diretora de Serviços 
do Departamento de Apoio Social dos SASUM

Transferência para o quadro dos Serviços de Ação Social na categoria 
de técnica superior Principal, a 1 de dezembro de 2008.

Nomeação em comissão de Serviço em regime de substituição, por 
urgente conveniência do serviço, como Chefe de Divisão do Departa-
mento de Apoio Social em 1 de março de 2005.

Nomeação para o quadro da Universidade do Minho, como Técnica 
Superior, para o exercício de funções como psicóloga no Departamento 
Social dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, (agosto 
de 2000).

Exercício de funções como psicóloga, no Departamento Social dos 
Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, com contrato de 
trabalho a termo, na categoria de Técnico Superior, (fevereiro a agosto 
de 2000).

Membro do Conselho de Gestão dos Serviços de Ação Social da 
Universidade do Minho.

Membro da equipa de qualidade, no âmbito da certificação dos 
Serviços de Ação Social da Universidade do Minho pela norma ISO 
9001:2008

Auditora interna de qualidade dos Serviços de Ação Social da Uni-
versidade do Minho.




