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nos Diretores das unidades orgânicas de ensino e investigação desta 
Universidade, que a seguir se identificam:

Professor Doutor Carlos Alberto Diogo Soares Borrego, Diretor 
do Departamento de Ambiente e Ordenamento, conforme Despacho 
n.º 6 — REIT/2015, de 11 de fevereiro;

Professor Doutor Amadeu Mortágua Velho da Maia Soares, Diretor 
do Departamento de Biologia, conforme Despacho n.º 29 — REIT/2015, 
de 08 de julho;

Professor Doutor Manuel António da Silva Santos, Diretor do Depar-
tamento de Ciências Médicas, conforme Despacho n.º 15 -REIT/2014, 
de 07 de maio, e nos termos da Deliberação n.º 32/CG/2015, de 09 de 
dezembro;

Professor Doutor Carlos José de Oliveira e Silva Rodrigues, Diretor 
do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, conforme 
Despacho n.º 33 — REIT/2015, de 21 de julho;

Professor Doutor Rui Manuel de Assunção Raposo, Diretor do Departa-
mento de Comunicação e Arte, conforme Despacho n.º 22 — REIT/2015, 
de 08 de maio;

Professor Doutor Carlos Manuel Martins da Costa, Diretor do De-
partamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, conforme 
Despacho n.º 34 — REIT/2017, de 20 de novembro;

Professor Doutor Carlos Fernandes da Silva, Diretor do Departa-
mento de Educação, em regime de substituição, conforme Despacho 
n.º 19 — REIT/2018, de 10 de maio;

Professor Doutor Nuno Miguel Gonçalves Borges de Carvalho, Di-
retor do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, 
em regime de substituição, conforme Despacho n.º 3 — REIT/2018, 
de 24 de janeiro;

Professor Doutor Rui Ramos Ferreira e Silva, Diretor do Departa-
mento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, conforme Despacho 
n.º 33 — REIT/2017, de 15 de novembro;

Professor Doutor Nuno Filipe Ferreira Soares Borges Lopes, Di-
retor do Departamento de Engenharia Civil, conforme Despacho 
n.º 3 — REIT/2016, de 01 de fevereiro;

Professor Doutor Vítor António Ferreira da Costa, Diretor do Departa-
mento de Engenharia Mecânica, conforme Despacho n.º 19 — REIT/2015, 
de 23 de abril;

Professor Doutor João Miguel Sequeira Silva Dias, Diretor do Departa-
mento de Física, conforme Despacho n.º 23 — REIT/2015, de 14 de maio;

Professor Doutor José Francisco Horta Pacheco dos Santos, Diretor do 
Departamento de Geociências, conforme Despacho n.º 24 — REIT/2015, 
de 18 de maio;

Professor Doutor João Manuel Nunes Torrão, Diretor do Departa-
mento de Línguas e Culturas, conforme Despacho n.º 5 — REIT/2015, 
de 06 de fevereiro;

Professor Doutor João Manuel da Silva Santos, Diretor do Depar-
tamento de Matemática, conforme Despacho n.º 4 — REIT/2015, de 
30 de janeiro;

Professor Doutor Tito da Silva Trindade, Diretor do Departamento de 
Química, conforme Despacho n.º 8 — REIT/2015, de 12 de fevereiro;

Professor Doutor José Martinho Marques de Oliveira, Diretor da Escola 
Superior de Design, Gestão e Tecnologia de Produção Aveiro — Norte, 
conforme Despacho n.º 15 — REIT/2015, de 16 de março;

Professor Doutor Rui Jorge Dias Costa, Diretor da Escola Superior 
de Saúde de Aveiro, conforme Despacho n.º 21 — REIT/2015, de 08 
de maio;

Professor Doutor Artur Jorge de Faria Ferreira, Diretor da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, conforme Despacho 
n.º 4 — REIT/2016, de 05 de fevereiro;

Professora Doutora Elisabete Fátima Simões Vieira, Diretora do Insti-
tuto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro, em regime de 
substituição, conforme Despacho n.º 20 — REIT/2018, de 10 de maio;

1.º A competência necessária à outorga de protocolos e ou acor-
dos — em conformidade com os modelos aprovados e em vigor na 
Universidade, e para este efeito expressamente divulgados — e que 
tenham por objeto:

a) Dissertação, projeto ou estágio curriculares integrantes dos planos 
de estudos dos Cursos dos 1.º e 2.º ciclos e Mestrados Integrados;

b) Componente de trabalho de unidade curricular a desenvolver por 
Estudante em Entidade de Acolhimento;

c) Componente de formação em contexto de trabalho, sob a forma de 
estágio, de curso técnico superior profissional;

d) Componente de formação em contexto de trabalho, sob a forma de 
projeto ou estágio, de curso de especialização tecnológica;

e) Estágio do 4.º ano opcional de licenciatura.

2.º A competência para autorização das deslocações em serviço oficial, 
no País ou no estrangeiro, e o processamento das ajudas de custo ou 
outras despesas inerentes, nos termos legais, no que respeita ao pessoal 
docente adstrito à respetiva unidade, bem como ao pessoal investigador 
adstrito a unidades básicas de investigação integradas naquelas.

No âmbito da presente delegação compete ainda aos Diretores das 
unidades orgânicas de ensino e de investigação identificados supra enviar 
à Reitoria a informação e a documentação relativa aos protocolos e ou 
acordos celebrados.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação, 
considerando -se ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes ora 
conferidos, tenham sido praticados pelos Diretores das unidades orgâni-
cas de ensino e de investigação identificados supra em exercício.

Publique -se nos termos legais.
4 de junho de 2018. — O Reitor, Prof. Doutor Paulo Jorge Ferreira.

311449889 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Psicologia

Despacho n.º 6674/2018
Nos termos da alínea f) do artigo 45.º dos Estatutos da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lisboa publicados no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 246, de 19 de dezembro de 2013, em anexo ao Des-
pacho n.º 16489/2013 do Reitor da Universidade de Lisboa, nos termos 
do Despacho do Reitor da Universidade de Lisboa, de 28 de março de 
2014, publicado sob o n.º 5077/2014, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 70, de 9 de abril, e nos termos dos artigos 44.º a 47.º do Código do 
Procedimento Administrativo:

1 — Delego no Lic. Nuno Joel Lopes Fernandes Cavalheiro, Diretor 
Executivo da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, as 
seguintes competências:

a) Autorizar a emissão de certidões e de declarações de documentos 
arquivados;

b) Promover a publicação no Diário da República dos atos com 
eficácia externa;

c) Aprovar o plano de férias do pessoal não docente e não investi-
gador;

d) Aprovar a justificação de faltas do pessoal não docente e não e 
não investigador;

e) Autorizar a emissão de certidões e emitir declarações de matrícula 
de inscrição, de frequência, de aproveitamento de disciplinas feitas e 
respetivas classificações.

2 — Subdelego no Diretor Executivo da Faculdade de Psicologia da 
Universidade de Lisboa, Lic. Nuno Joel Lopes Fernandes Cavalheiro, e 
na Chefe da Divisão Académica, Lic.ª Maria das Dores Gomes Delgado, 
a competência para emitir certidões de curso, após o interessado fazer 
prova documental de que requereu a certidão de registo.

3 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados desde 1 de 
março de 2018.

7 de junho de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Luís Curral.
311449029 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 6675/2018
Em virtude de uma situação de impedimento respeitante à partici-

pação de um dos vogais do júri no procedimento do concurso para 
recrutamento de 1 (um) posto de trabalho de Professor Auxiliar na área 
disciplinar de Design, da Escola de Arquitetura, da Universidade do 
Minho, a que alude o Edital n.º 81/2018, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 14, de 19 de janeiro de 2018, republicado através 
do Despacho n.º 3478/2018, publicado no DR n.º 68, de 6 de abril de 
2018, e em conformidade com a deliberação do Conselho de Reitores 
das Universidades Portuguesas (CRUP), de 12 de junho de 2018, ao 
abrigo do disposto no n.º 2 do Artigo 45.º, do Decreto -Lei n.º 205/2009, 
de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, o júri do 
concurso em apreço passa a ter a seguinte composição:

3 — Júri do concurso
3.1 — O júri do concurso tem a seguinte composição:
Presidente: Reitor da Universidade do Minho
Vogais:
Doutor Fernando Moreira da Silva, Professor Catedrático da Facul-

dade de Arquitetura da Universidade de Lisboa;
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Doutor Paulo Jorge Sousa Cruz, Professor Catedrático da Escola de 
Arquitetura da Universidade do Minho;

Doutor Pedro Miguel Ferreira Martins Arezes, Professor Catedrático 
do Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia da 
Universidade do Minho;

Doutor Raul José Ribeiro de Matos Cunca, Professor Associado da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa;

Doutor Francisco Seiça Providência Santarém, Professor Associado 
Convidado do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade 
de Aveiro.

18 de junho de 2018. — O Reitor, Rui Manuel Costa Vieira de Castro.
311449386 

 Despacho n.º 6676/2018
Ao abrigo do Despacho RT -74/2017, de 7 de dezembro, publicado 

no publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 
2018, e ainda do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo:

Subdelego, sem possibilidades de subdelegação e sem prejuízo dos 
poderes de avocação, a presidência do júri a constituir no âmbito do 
processo de reconhecimento de habilitações ao grau de doutor requerido 
por Ivaneide de Oliveira Santos, ao abrigo do disposto no Decreto -Lei 
n.º 283/83, de 21 de junho, no Doutor José Bernardo Rodrigues Brilha, 
Professor Catedrático do Departamento de Ciências da Terra da Escola 
de Ciências da Universidade do Minho;

Nomeio o júri a que alude a alínea anterior, que tem a seguinte com-
posição:

Presidente: Doutor José Bernardo Rodrigues Brilha, Professor Cate-
drático do Departamento de Ciências da Terra da Escola de Ciências da 
Universidade do Minho, por subdelegação expressa na alínea anterior.

Vogais:
Doutora Maria Elisa Preto Gomes, Professora Catedrática da Escola 

de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás -os -Montes 
e Alto Douro.

Doutor Diamantino Manuel Ínsua Pereira, Professor Associado com 
Agregação da Escola de Ciências da Universidade do Minho.

Doutor Jorge Manuel Vieira Pamplona, Professor Auxiliar da Escola 
de Ciências da Universidade do Minho.

A presente subdelegação de competências e nomeação do júri produ-
zem efeitos a partir da data da sua publicação no Diário da República, 
considerando -se ratificados os atos entretanto praticados na matéria 
ora subdelegada.

18 de junho de 2018. — O Vice -Reitor, Ricardo J. Machado.
311449548 

 Despacho n.º 6677/2018
Ao abrigo do Despacho RT -74/2017, de 7 de dezembro, publicado no 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2018, 
e ainda do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo:

Subdelego, sem possibilidades de subdelegação e sem prejuízo dos 
poderes de avocação, a presidência do júri a constituir no âmbito do 
processo de reconhecimento de habilitações ao grau de doutor requerido 
por Eliane Mary de Oliveira Falcone, ao abrigo do disposto no Decreto-
-Lei n.º 283/83, de 21 de junho, no Doutor Paulo Manuel Pinto Pereira 
Almeida Machado, Professor Catedrático do Departamento de Psicologia 
Aplicada da Escola de Psicologia da Universidade do Minho;

Nomeio o júri a que alude a alínea anterior, que tem a seguinte com-
posição:

Presidente: Doutor Paulo Manuel Pinto Pereira Almeida Machado, 
Professor Catedrático do Departamento de Psicologia Aplicada da Escola 
de Psicologia da Universidade do Minho, por subdelegação expressa 
na alínea anterior.

Vogais:
Doutor João Arménio Lamego Lopes, Professor Associado com Agre-

gação do Departamento de Psicologia Aplicada da Escola de Psicologia 
da Universidade do Minho;

Doutora Teresa Margarida Moreira Freire Barbas Albuquerque, Pro-
fessora Auxiliar do Departamento de Psicologia Aplicada da Escola de 
Psicologia da Universidade do Minho;

Doutor Miguel Augusto Meneses da Silva Santos, Professor Adjunto 
da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto.

A presente subdelegação de competências e nomeação do júri 
produzem efeitos a partir da data da sua publicação no Diário da 

República, considerando -se ratificados os atos entretanto praticados 
na matéria ora subdelegada.

18 de junho de 2018. — O Vice -Reitor, Ricardo J. Machado.
311449604 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Engenharia

Aviso (extrato) n.º 9283/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de dois Investigadores Auxiliares

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, na redação da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se 
público que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, vai 
proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente 
publicação, de procedimento concursal de recrutamento e seleção de 
dois Investigadores Auxiliares para o exercício de atividades no âm-
bito da unidade de investigação, Centro de Estudos de Fenómenos de 
Transporte — CEFT -UID/EMS/00532/2013, com apoio financeiro da 
FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC). A indicação dos 
requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição 
do júri e dos critérios de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego 
Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará disponível 
no sítio eletrónico em http://www.eracareers.pt/ e em https://sigarra.
up.pt/feup/pt/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12

18 de junho de 2018. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João 
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.

311436182 

 Faculdade de Farmácia

Despacho (extrato) n.º 6678/2018
Por despacho de 03 de novembro de 2017 do Diretor da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto, conforme o disposto na alínea r) 
do n.º 6, do artigo 65.º dos Estatutos da UP e alínea r) do artigo 17.º dos 
Estatutos da FFUP, foi autorizada a manutenção do contrato de Trabalho 
em Funções Públicas por tempo indeterminado, findo o período experi-
mental, como Professora Auxiliar, com efeitos a partir de 10 de março 
de 2018, à Doutora Carla Sofia Garcia Fernandes. Esta docente está 
posicionada no 1.º escalão índice 195 da tabela remuneratória do pessoal 
docente Universitário. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não 
são devidos emolumentos).

21/06/2018. — O Diretor, Prof. Doutor José Manuel Correia Neves 
de Sousa Lobo.

311448568 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Aviso (extrato) n.º 9284/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, foi 

homologada a lista de classificação e ordenação final, respeitante ao 
procedimento concursal, para recrutamento de 1 lugar de doutorado para 
a atividade de investigação na área científica de Engenharia Química, 
em regime de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo pelo prazo 
de três anos, para o Instituto Politécnico de Bragança, aberto por Aviso 
n.º 5578/2018 de 24 de abril de 2018, registado na Bolsa de Emprego 
Público sob a referência OE201804/0829, publicado no site da Internet 
da Fundação para a Ciência e Tecnologia e no Portal do IPB, para a 
comunidade. 

Ordem Nome CF

1.º José Luis Díaz de Tuesta Triviño . . . . . . . . . . . . 15,00
2.º Filipe Carlos Teixeira Gil. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,09

 22 de junho de 2018. — A Administradora do Instituto Politécnico 
de Bragança, Elisabete Vicente Madeira.

311450024 


