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público que o trabalhador abaixo indicado, cessa funções por motivo
de aposentação, a partir de 1 de setembro de 2013:
Diamantina Dias Brum Tomaz — Assistente Operacional.
20 de agosto de 2013. — O Administrador, Francisco José Massa
Flor Franco.
207202952

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Despacho (extrato) n.º 11355/2013
Em virtude de terem cessado os pressupostos que determinaram a
abertura do procedimento concursal comum para recrutamento de um
técnico superior na área de tradução, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo (publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro, pelo aviso n.º 383/2013),
designadamente por força das restrições orçamentais e das alterações
introduzidas na gestão do pessoal, é revogado o despacho de abertura
do referido concurso.
12 de agosto de 2013. — O Reitor, João Pinto Guerreiro.
207201283
Despacho (extrato) n.º 11356/2013
Torna-se público que o concurso documental internacional para
preenchimento de 1 vaga para Professor Associado do Departamento
de Química e Farmácia, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, na
área disciplinar de Farmacologia, publicado no Diário da República,
2.ª série — N.º 1, de 2 de janeiro, pelo Edital n.º 1/2012, ficou deserto
devido ao facto do júri ter considerado que os candidatos que se apresentaram ao mesmo não possuíam currículos globais com relevância no
mérito científico, na capacidade de investigação e no domínio pedagógico compatível com a área disciplinar para a qual o concurso foi aberto.
12 de agosto de 2013. — O Reitor, João Pinto Guerreiro.
207201226

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.º 11357/2013
Declaração de extensão de encargos
Na sequência da participação da Universidade de Coimbra em projetos de promoção e divulgação da cultura científica e tecnológica,
nomeadamente no concurso para apresentação de projetos de “produção
de conteúdos para divulgação científica e tecnológica nos media”, foi
instruído um procedimento com vista à aquisição de serviços para a produção de quatro filmes para a série documental “As Missões Botânicas
em África — Nos trilhos de um Naturalista”.
O procedimento foi iniciado a 14 de julho de 2011 e adjudicado a 22
de novembro de 2011, e o contrato celebrado tinha o prazo de duração de
um ano, no valor de 301.362,15€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Em face da necessidade de extensão do prazo do contrato em mais
10 meses, torna-se necessária a publicação da presente declaração de
extensão de encargos nos termos seguintes e ratificação-sanação dos
atos praticados.
Assim:
Em conformidade com o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de junho, ex vi do artigo 14.º, n.º 1, alínea f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e no uso de competências que lhe foi
delegada pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Ministro da
Educação e Ciência, nos termos do Despacho n.º 10170/2012, de 17 de
julho de 2012, publicado na 2.ª série do DR, n.º 146.º De 30 de julho
de 2012, determina o Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor
João Gabriel Monteiros de Carvalho e Silva, o seguinte:
1 — Fica a Universidade de Coimbra autorizada a proceder à repartição de encargos relativos ao contrato celebrado para a aquisição de
serviços para a produção de quatro filmes para a série documental “As
Missões Botânicas em África — nos trilhos de um Naturalista”, no montante máximo de 301.362,15€, acrescido de IVA, em anos económicos
sucessivos, de acordo com a seguinte repartição:
a) Ano de 2012: 165.749,18€, acrescido de IVA;
b) Ano de 2013: 135.612,97€, acrescido de IVA.

2 — Os encargos emergentes da presente autorização são suportados
pelas adequadas verbas inscritas para o ano de 2012 e para o ano de 2013
no orçamento da Universidade de Coimbra, na rubrica D.02.02.20.CO.
14 de agosto de 2013. — O Reitor da Universidade de Coimbra,
Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho Silva.
207198417

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Despacho n.º 11358/2013
1 — Nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na redação dada pela lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, por
despacho do vice-reitor, Prof. Doutor Manuel d’Orey Cancela d’Abreu,
de 30 de julho de 2013, ao abrigo da competência delegada pelo Despacho n.º 56/2010 do reitor da Universidade de Évora; mestre Teresa
Paula Ramalho Serra Bugalho Nogueiro, nomeada Chefe da divisão
de mobilidade e relações internacionais dos serviços de ciência e cooperação da Universidade de Évora (cargo de direção intermédia do
2.º grau), em comissão de serviço, pelo período de três anos, após procedimento concursal, por considerar ser esta a que reúne as melhores
condições para o desempenho do cargo a prover, designadamente por
possuir experiência profissional comprovada e formação profissional
adequada — FORGEP. Anexa-se nota relativa ao currículo académico
e profissional da nomeada.
2 — Nos termos do n.º 10 do artigo 21.º da lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na redação dada pela lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, a
presente nomeação produz efeitos no dia seguinte à data do despacho
de homologação (31 de julho de 2013).
19 de agosto de 2013. — O Administrador da Universidade de Évora,
Rui Manuel Gonçalves Pingo.
Currículo académico e profissional
Nome: Teresa Paula Ramalho Serra Bugalho Nogueiro.
Habilitações académicas:
Bacharelato em Engenharia de Produção Animal, Escola Superior
Agrária de Castelo Branco, 1987;
Licenciatura em Gestão de Empresas, Universidade de Évora,
2002;
Mestrado em Gestão de Empresas, especialização em Recursos Humanos, 2008.
Formação complementar relevante:
Curso de Programa de Doutoramento em Gestão, Universidade de
Évora, 2011;
Curso de Formação Profissional em Gestão Pública — FORGEP,
INA, 2010;
Curso de Formação Profissional «Avaliar e Melhorar o Desempenho
da Organização com a CAF» (E-learning), INA, 2011;
Curso de Formação Profissional «Informação para a Monitorização»
(E-learning), INA, 2011.
Outra formação complementar:
Liderar Equipas para Resultados, NUFOR, 2012;
Elaboração de Planos e Relatórios, NUFOR, 2011;
Conceção, Gestão e Avaliação de Projetos, NUFOR, 2011;
Business Process Management, LinkConsulting — Tecnologias de
Informação SA, 2011;
Código dos Contratos Públicos, NUFOR, 2010;
Formação Pedagógica Inicial de Formadores, FORMAOFERTA,
2008;
Iniciação à Utilização do Modelo CAF, STE, 2008;
Gestão da Qualidade, STE, 2008;
Criação e Manutenção de Páginas Pessoais, NUFOR, 2008;
Iniciação ao Tratamento de Dados Qualitativos, NUFOR, 2008
Utilização do Sistema de Avaliação do Desempenho, NUFOR,
2008;
Técnicas de Entrevista para Júris de Concurso, NUFOR, 2007;
Do Planeamento à Avaliação de Desempenho, STE, 2006;
Desenvolvimento de Competências de Avaliação de Desempenho no
âmbito do SIADAP, NUFOR, 2006;
Promoção de Competências Assertivas no Relacionamento Interpessoal, NUFOR, 2006;
Gestão de Projetos, NUFOR, 2006;
Curso Livre de iniciação em Língua Espanhola, NUFOR, 2006;
Conversação em Inglês II, NUFOR, 2004;

