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Normativo n.º 8/2016, de 29 de julho, publicado no Diário da Repú-
blica 2.ª série, n.º 154, de 11 de agosto, (Estatutos da Universidade dos 
Açores), que no seu n.º 5 do artigo 63.º prevê o cargo de Coordenador, 
em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 130.º dos Estatutos 
da Universidade dos Açores;

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 
31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro 
e 68/2013, de 29 de agosto, estabelece, no n.º 1 do seu artigo 27.º, que 
os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição, 
em caso de vacatura de lugar;

Considerando que o lugar de Coordenador da Área de Ação Social 
Escolar, acima mencionado, se encontra vago e que se torna urgente 
garantir o normal funcionamento deste serviço;

Assim e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea l) do n.º 1 do 
artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, do n.º 5 do artigo 63.º, 
do n.º 5 do artigo 130.º e a alínea g) do n.º 1 do artigo 78.º, todos do 
Despacho Normativo n.º 8/2016, de 29 de julho, publicado no Diário da 
República 2.ª série, n.º 154, de 11 de agosto, (Estatutos da Universidade 
dos Açores) e ainda do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 
64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 
22 de dezembro e 68/2013, de 29 de agosto, verificando -se todos os 
requisitos legais exigidos, nomeio, em regime de substituição, e por 
urgente conveniência de serviço, para exercer o cargo de Coordenadora 
da Área de Ação Social Escolar da Universidade dos Açores, a licen-
ciada Fernanda Margarida Rego Sousa, com efeitos a partir de 15 de 
novembro de 2016, inclusive.

A nomeada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados à 
prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotada da neces-
sária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme nota 
curricular académica e profissional anexa ao presente despacho.

25 de novembro de 2016. — O Reitor, João Luís Roque Baptista 
Gaspar.

Síntese Curricular
I — Dados Pessoais
Nome: Fernanda Margarida Rego Sousa
Data de Nascimento: 1 de setembro de 1971
Naturalidade: Matriz — Ribeira Grande

II — Experiência Profissional
Atendimento/esclarecimento/ análise de candidaturas a bolsa de es-

tudo. Gestão do Alojamento.
Funções desempenhadas no gabinete de Apoio ao Aluno dos Servi-

ços de Ação Social da Universidade dos Açores, de maio de 2000 até 
à presente data.

De janeiro de 1995 a abril de 2000, funções similares na área de 
apoio ao aluno, nomeadamente bolsas de estudo nos Serviços de Ação 
Social da (então) Universidade Técnica de Lisboa, atual Universidade 
de Lisboa

III — Habilitações Académicas
Conclusão de licenciatura em Política Social, no Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Politicas, da Universidade Técnica de Lisboa em 
dezembro de 1995

IV — Formação Profissional

Abril de 2016 curso de Gestão Integrada de Informação (Word, Excel, 
Powerpoint, Nuvem)

Maio de 2004 e 2 de novembro de 2006 cursos de formação para 
Orientadores de Estágio Pedagógico da licenciatura de Serviço Social.

Outubro 2006 curso de Elaboração de questionários e tratamento 
de dados.

Julho de 2005 curso sobre como Gerir a Imagem nos Serviços Públi-
cos: Técnicas e Estratégias.

Maio de 2003, Ação de formação sobre Ação Social e Aconselhamento 
Pedagógico no Ensino Superior.

1 a 5 de julho de 2002 curso como Desenvolver e Promover a Cria-
tividade, Inovação e Motivação nos Serviços Públicos.

Maio de 1999 — Ação de formação: Droga… Olhar o problema de 
Frente

Dezembro de 1998 Curso de Internet e Correio Eletrónico
Novembro e dezembro de 1998 curso de Introdução às Bases de 

Dados e ao MS -Access.
Outubro de 1998 Curso de MS -Excel Inicial.
Abril de 1996 curso de Introdução à Informática, módulos Windows 95, 

Word, Excel e Access
210052686 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso n.º 15284/2016
Nos termos do artigo 100.º, n.º 3, alínea c) e artigo 101.º, ambos 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, avisam -se os interessados de que se 
encontra em consulta pública, no endereço internet www.ua.pt/gaqap/
uaemmudanca a Proposta de Alteração ao “Regulamento de Creditação 
de Formações e de Reconhecimento de Experiência Profissional da 
Universidade de Aveiro”.

Os interessados devem dirigir as suas sugestões ao Reitor da Univer-
sidade de Aveiro, por escrito, no prazo de 30 dias a contar da data de 
publicação do presente aviso, através do endereço de correio eletrónico 
RT  -consulta.publica@ua.pt ou do endereço postal: Gabinete do Reitor, 
Universidade de Aveiro, 3810  -193 Aveiro.

23 de novembro de 2016. — O Reitor, Prof. Doutor Manuel As-
sunção.

210050669 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Motricidade Humana

Despacho n.º 14733/2016
De acordo com o estabelecido no Despacho de Delegação de Com-

petências relativas à Presidência de Júris de Provas de Doutoramento, 
Despacho n.º 15065/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 239, de 11 de dezembro, subdelego a presidência do júri das provas de 
doutoramento do Mestre Thiago de Oliveira Santos, no Doutor António 
Fernando Boleto Rosado, Professor Catedrático e Vice -Presidente do 
Conselho Científico.

18 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho Científico, 
Prof. Doutor Francisco José Bessone Ferreira Alves.

210050588 

 Despacho n.º 14734/2016
De acordo com o estabelecido no Despacho de Delegação de Com-

petências relativas à Presidência de Júris de Provas de Doutoramento, 
Despacho n.º 15065/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 239, de 11 de dezembro, subdelego a presidência do júri das provas 
de doutoramento da Licenciada Sílvia Arsénio Rodrigues Cabral, no 
Doutor António Fernando Boleto Rosado, Professor Catedrático e Vice-
-Presidente do Conselho Científico.

22 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho Científico, 
Prof. Doutor Francisco José Bessone Ferreira Alves.

210050636 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Despacho n.º 14735/2016
Ao abrigo do disposto no Despacho Reitoral RT -41/2014, de 4 de 

agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 14 de 
agosto, e ainda no artigo 46.º do Código do Procedimento Administra-
tivo e, na sequência do disposto do Despacho n.º 3686/2014, subdelego 
a competência para presidir ao júri das provas de doutoramento em 
Contabilidade, requeridas pelo mestre António Carlos Gomes Dias, 
nomeado por despacho da Vice -Reitora da Universidade do Minho, 
professora doutora Graciete Tavares Dias, de vinte de setembro de 2016, 
no professor doutor José António Cadima Ribeiro, professor catedrático 
da Escola de Economia e Gestão, com contrato por tempo indeterminado 
em regime de tenure.

3 de outubro de 2016. — O Presidente da Escola de Economia e 
Gestão da Universidade do Minho, Manuel José da Rocha Armada.

210054395 

 Reitoria

Edital n.º 1040/2016
Doutor António Augusto Magalhães da Cunha, Professor Catedrático 

e Reitor da Universidade do Minho, faz saber que, pelo prazo de trinta 
dias úteis contados do dia útil imediato àquele em que o presente edital 
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for publicado no Diário da República, se abre concurso documental, de 
âmbito internacional, para recrutamento de 1 (um) posto de trabalho de 
Professor Auxiliar na área disciplinar de Geologia, do Departamento de 
Ciências da Terra, da Escola de Ciências, desta Universidade.

O presente concurso, aberto por despacho de 26 de outubro de 
2016, do Reitor da Universidade do Minho, rege -se pelas disposições 
constantes dos artigos 37.º e seguintes do Estatuto da Carreira Do-
cente Universitária (ECDU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, 
de 13 de novembro, com a nova redação introduzida pelo Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterada pela Lei n.º 8/2010, de 13 de 
maio, e pela demais legislação e normas regulamentares aplicáveis, 
designadamente pelo Regulamento dos Concursos para Recrutamento 
de Professores da Carreira Docente Universitária na Universidade do 
Minho, adiante designado por Regulamento, aprovado por despacho 
reitoral n.º 17945/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 232, de 30 de novembro de 2010.

1 — Requisitos de admissão
1.1 — Constituem requisitos de admissão ao concurso, em confor-

midade com o que determina o artigo 41.º -A do ECDU: ser titular do 
grau de doutor.

1.2 — Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição 
de ensino superior estrangeira, o mesmo tem de estar reconhecido em 
Portugal, nos termos previstos na legislação para o efeito aplicável.

1.3 — Esta formalidade tem de estar cumprida até à data do termo 
do prazo para a candidatura.

2 — Formalização das candidaturas
As candidaturas são apresentadas através de requerimento dirigido 

ao Reitor da Universidade do Minho, nos seguintes termos e condições:
2.1 — O requerimento deve conter, entre outros, os seguintes ele-

mentos:
a) Identificação do concurso;
b) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, nacio-

nalidade e endereço postal e eletrónico;
c) Indicação da categoria e da instituição onde presta serviço docente, 

quando aplicável;
d) Indicação dos graus e títulos académicos detidos pelo candidato;
e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os elementos 

ou factos constantes da candidatura.

2.2 — O requerimento é acompanhado da seguinte documentação:
a) Dois exemplares em papel do curriculum vitae detalhado, datado 

e assinado, e um exemplar em formato digital do referido curriculum.
O curriculum vitae deverá conter todas as informações pertinentes para 

a avaliação da candidatura e ser estruturado e organizado de acordo com 
os critérios e parâmetros constantes do presente edital, pontos 6 e 7.

No curriculum vitae deverá ainda constar de forma objetiva o número 
das citações às publicações indicadas e a explicação do método usado 
para a contagem, com o detalhe suficiente para que o júri possa reproduzir 
o procedimento, de acordo com o ponto 6.1.1;

b) Dois exemplares dos trabalhos selecionados pelo candidato como 
mais representativos, sendo um em papel e outro em formato digital; 
não estando disponível o formato digital, este poderá ser substituído 
pela entrega em papel de um número de exemplares correspondente ao 
número de membros do júri;

c) Certificado que comprove a titularidade e a data de obtenção do 
grau de doutor exigido para o concurso e, nos casos aplicáveis, o re-
conhecimento do referido grau nos termos previstos nos pontos 1.2 e 
1.3 do presente edital;

d) Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão, nos termos 
previstos no n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro;

e) Certificado do registo criminal;
f) Atestado comprovativo da robustez física e do perfil psíquico, 

indispensáveis ao exercício das funções;
g) Boletim de vacinação obrigatória atualizado.

2.3 — Os documentos a que aludem as alíneas e) a g) do número 
anterior podem ser substituídos por declaração prestada no requerimento, 
sob compromisso de honra, onde, em alíneas separadas, o candidato 
deve definir a sua situação precisa relativamente ao conteúdo de cada 
uma daquelas alíneas.

2.4 — Os candidatos pertencentes à Universidade do Minho ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos requi-
sitos que constem do seu processo individual.

2.5 — O incumprimento do prazo de apresentação da candidatura 
fixado, bem como a falta de apresentação ou a apresentação fora do prazo 
dos documentos referidos nas alíneas a) a c) do n.º 2.2 deste edital, de 
entrega obrigatória, determinam a exclusão da candidatura.

2.6 — O requerimento e os restantes documentos de candidatura 
poderão ser apresentados em língua portuguesa ou inglesa, pessoalmente 
ou através de correio registado, na Divisão Académica da Reitoria da 
Universidade do Minho, no 3.º andar do Complexo Pedagógico II do 
Campus de Gualtar, Braga (C.P. 4710 -057 Braga).

3 — Júri do concurso
3.1 — O júri do concurso tem a seguinte composição:
Presidente: Reitor da Universidade do Minho

Vogais:
Doutor Pedro Manuel Rodrigues Roque Proença e Cunha, Professor 

Catedrático do Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;

Doutor Mário Albino Pio Cachão, Professor Associado com Agregação 
do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa;

Doutor Carlos Augusto Alves Leal Gomes, Professor Associado com 
Agregação do Departamento de Ciências da Terra da Escola de Ciências 
da Universidade do Minho;

Doutor José Bernardo Rodrigues Brilha, Professor Associado com 
Agregação do Departamento de Ciências da Terra da Escola de Ciências 
da Universidade do Minho;

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

Doutora Maria Helena Macedo Couto, Professora Associada do De-
partamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto;

Doutor José Carlos Kullberg, Professor Associado do Departamento 
de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Univer-
sidade Nova de Lisboa.

3.2 — As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos votos 
dos membros do júri presentes à reunião, não sendo permitidas abs-
tenções.

4 — Admissão e exclusão de candidaturas
A admissão e exclusão de candidaturas e a notificação dos candidatos 

excluídos, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 121.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, processam -se em 
conformidade com o previsto no artigo 26.º do Regulamento.

5 — Método e critérios de seleção
5.1 — O método de seleção é a avaliação curricular, através da qual se 

visa avaliar o desempenho científico e a capacidade pedagógica na área 
disciplinar para que foi aberto o concurso, assim como o desempenho 
noutras atividades relevantes para a missão da Universidade.

5.2 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente considerados 
e ponderados os seguintes critérios, de acordo com as exigências das 
funções correspondentes à categoria a que respeita o presente concurso:

a) O desempenho científico do candidato na área disciplinar da Geo-
logia;

b) A capacidade pedagógica do candidato na área disciplinar da Geo-
logia;

c) Outras atividades relevantes para a missão da Universidade que 
hajam sido desenvolvidas pelo candidato.

5.3 — Aos critérios enunciados no número anterior são atribuídos os 
seguintes fatores de ponderação:

a) Desempenho científico do candidato na área disciplinar do con-
curso: 55 %;

b) Capacidade pedagógica do candidato na área disciplinar do con-
curso: 35 %;

c) Outras atividades relevantes: 10 %.

6 — Parâmetros de avaliação
6.1 — Parâmetros para avaliação do desempenho científico:
6.1.1 — Produção científica — Qualidade e quantidade da produção 

científica na área para que é aberto o concurso (livros, artigos em re-
vistas, comunicações em congressos), expressa pelo número e tipo de 
publicações e pelo reconhecimento que lhe é prestado pela comunidade 
científica na ISI Web of Science e/ou Scopus (traduzida na qualidade 
dos locais de publicação e nas referências que lhe são feitas por outros 
autores). Na avaliação deste parâmetro serão valorizados o impacto 
das publicações no seio da comunidade científica através do número 
de citações médio por artigo (excluindo autorreferências), assim como 
o fator de impacto relativo na área de publicação de cada revista, de 
acordo com o definido na ISI Web of Science e/ou Scopus;

6.1.2 — Coordenação e participação em projetos científicos — Quali-
dade e quantidade de projetos científicos em que participou na qualidade 
de membro da equipa de investigação, na área disciplinar do concurso, 
com captação de financiamento competitivo, através de agências na-
cionais ou internacionais, ou financiados por empresas considerando, 
nomeadamente, a natureza nacional ou internacional dos projetos, o 
montante médio anual, por ano após doutoramento, de financiamento 
obtido, e o número de projetos em que intervém como Investigador 
Responsável da equipa de investigação.
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6.1.3 — Reconhecimento pela comunidade e sociedade em 
geral — Avalia -se a capacidade de intervenção nas comunidades 
científica e profissional, expressa designadamente através da organi-
zação de eventos, participação na qualidade de coeditor de revistas, 
participação em funções de avaliação de projetos e artigos, apre-
sentação de palestras convidadas, participação em júris académicos 
e atividades de consultadoria, bem como o reconhecimento obtido 
através da atribuição de prémios ou outras distinções e respetivo 
impacto.

Qualidade do projeto científico referido no item 2.2 do presente edital.
6.2 — Parâmetros para avaliação da capacidade pedagógica:
6.2.1 — Atividades letivas em instituições de ensino superior — Ex-

periência de lecionação de unidades curriculares na área disciplinar de 

Geologia, atribuindo -se maior peso às unidades curriculares em que foi 
regente ou responsável.

6.2.2 — Orientações em trabalhos de final de curso de alunos de licen-
ciatura, orientações de mestrados, de doutoramentos e de investigadores 
em pós -doutoramenton na área disciplinar da Geologia, dando -se maior 
peso às orientações já concluídas de doutoramento e mestrado

6.3 — Parâmetros para avaliação de outras atividades relevantes:
6.3.1 — Participação em atividades de avaliação de natureza acadé-

mica, designadamente no âmbito de provas académicas;
6.3.2 — Ações e publicações de divulgação científica, cultural ou 

tecnológica.
6.4 — Os pesos associados aos critérios e parâmetros de avaliação 

são os indicados na tabela seguinte: 

Critério Peso
(%) Parâmetro Peso %

Desempenho científico. . . . . . . . . . . . . 55 Produção científica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Coordenação e participação em projetos científicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Reconhecimento pela comunidade e sociedade em geral  . . . . . . . . . . . . . . . 20

Capacidade pedagógica  . . . . . . . . . . . . 35 Atividades letivas em instituições de ensino superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Orientações referidas em 6.2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Outras atividades relevantes  . . . . . . . . 10 Atividades de avaliação de natureza académica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ações e publicações de divulgação científica, cultural ou tecnológica . . . . . 50

 7 — Avaliação e seleção
7.1 — Finda a fase de admissão ao concurso, o júri dá início à apre-

ciação das candidaturas, tendo em conta os critérios e os parâmetros 
constantes do presente edital.

7.2 — O júri delibera sobre a aprovação em mérito absoluto, com 
base no mérito do currículo global dos candidatos na área disciplinar 
do concurso, e tendo ainda em conta o cumprimento, cumulativamente, 
dos seguintes requisitos específicos:

7.2.1 — Autoria ou co -autoria de, pelo menos, 4 (quatro) publicações 
indexadas internacionalmente no ISI Web of Knowledge ou Scopus, das 
quais pelo menos 3 (três) na área de geoconservação;

7.2.2 — Participação como membro ou como investigador respon-
sável da equipa de investigação em, pelo menos, um projeto científico, 
enquadrado na área de geoconservação, com captação de financiamento 
competitivo.

7.3 — No caso de não aprovação em mérito absoluto, o júri procede 
à audiência prévia dos candidatos excluídos que, querendo, se podem 
pronunciar no prazo de dez dias, aplicando -se o referido nos números 
3 a 7 do artigo 26.º do Regulamento.

7.4 — O júri procede, de seguida, à avaliação dos candidatos apro-
vados em mérito absoluto, considerando os critérios de seleção e os 
parâmetros de avaliação, bem como os respetivos fatores de ponderação, 
constantes do presente edital.

7.5 — A classificação final dos candidatos é expressa na escala nu-
mérica de 0 a 100.

8 — Documentação complementar
Sempre que considere necessário, o júri solicita aos candidatos docu-

mentação complementar relacionada com o curriculum vitae apresen-
tado, nos termos e condições previstos no artigo 28.º do Regulamento

9 — Ordenação e metodologia de votação
9.1 — A ordenação dos candidatos deve ser fundamentada na avalia-

ção feita com base nos critérios e parâmetros de avaliação e correspon-
dentes fatores de ponderação constantes do presente edital.

9.2 — Antes de se iniciarem as votações, cada membro do júri apre-
senta um documento escrito, que será anexo à ata, com a ordenação dos 
candidatos, devidamente fundamentada, considerando para o efeito o 
referido no número anterior.

9.3 — Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a 
ordenação que apresentou, não sendo admitidas abstenções.

9.4 — O júri utilizará a seguinte metodologia de votação, para a 
formação da maioria absoluta na ordenação final dos candidatos:

A primeira votação destina -se a determinar o candidato a colocar 
em primeiro lugar. No caso de um candidato obter mais de metade 
dos votos dos membros do júri presentes na reunião, fica colocado em 
primeiro lugar. Se tal não acontecer, repete -se a votação, apenas entre 

os candidatos que obtiveram votos para o primeiro lugar, depois de 
retirado o candidato menos votado na primeira votação. No caso de 
ter havido empate entre dois ou mais candidatos na posição de menos 
votado, e houver pelo menos um que não ficou nessa posição, faz -se 
uma votação apenas sobre esses candidatos que ficaram em último, 
para os desempatar. Se nesta votação restrita o empate persistir em 
relação ao mesmo conjunto de elementos, o Presidente do júri decide 
qual o candidato a eliminar. Se o empate persistir, mas em relação a um 
conjunto diferente de candidatos, repete -se, nesse caso, o processo de 
desempate. O processo repete -se até um candidato obter mais de metade 
dos votos para o primeiro lugar. Retirado esse candidato, repete -se todo 
o processo para o segundo lugar, e assim sucessivamente, até se obter 
uma lista ordenada de todos os candidatos admitidos.

10 — Participação dos interessados e decisão
10.1 — O projeto de ordenação final é notificado aos candidatos, 

para efeitos de realização da audiência dos interessados, nos termos dos 
artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
aplicando -se, com as devidas adaptações, o disposto no artigo 26.º do 
Regulamento.

10.2 — Realizada a audiência dos interessados, o júri aprecia as 
alegações oferecidas e aprova a lista de ordenação final dos candidatos.

11 — Prazo de decisão final
11.1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o prazo de 

proferimento da decisão final do júri não pode ser superior a noventa 
dias seguidos, contados a partir da data limite para a apresentação das 
candidaturas.

11.2 — O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado 
quando o elevado número de candidatos e/ou a especial complexidade 
do concurso o justifique.

12 — Publicação do edital do concurso
Para além da publicação na 2.ª série do Diário da República, o presente 

edital é também publicado:
a) Na bolsa de emprego público;
b) No sítio da internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., 

nas línguas portuguesa e inglesa;
c) No sítio da internet da Universidade do Minho, nas línguas por-

tuguesa e inglesa.

13 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.
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14 — O presente edital substitui na íntegra o edital n.º 1005/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 21 de novem-
bro de 2016, por ter sido detetado um lapso de natureza substantiva no 
n.º 6.1.3 desse edital, que agora se corrige.

23 de novembro de 2016. — O Reitor, António Augusto Magalhães 
da Cunha.

210051373 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 15285/2016
Para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, declara -se que a Licenciada Paula Alexandra da Conceição 
Machado concluiu, com sucesso, o período experimental na carreira e 
categoria de técnico superior, na sequência de celebração com a Reitoria 
da Universidade Nova de Lisboa, de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado. A conclusão do período experimental foi homologada 
por despacho de 22 de novembro de 2016, do Reitor da Universidade 
Nova de Lisboa.

25 de novembro de 2016. — A Administradora, Fernanda Cabanelas 
Antão.

210053869 

 Faculdade de Ciências Médicas

Despacho n.º 14736/2016
Por despacho de 11 de novembro de 2016, do Senhor Reitor da Uni-

versidade Nova de Lisboa:
1 — Foi designada em comissão de serviço, por três anos, renovável 

por iguais períodos de tempo, para o cargo de Coordenadora da Secção 
de Contratação e Aprovisionamento, da Divisão de Recursos Financeiros 
e Patrimoniais, da Nova Medical School|Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade Nova de Lisboa, a Licenciada Maria Alexandra de Paiva 
Pedro da Silva, Técnica Superior do mapa de pessoal da Nova Medical 
School|Faculdade de Ciências Médicas, na sequência de procedimento 
concursalpara provimento do cargo de Direção Intermédia de 4.º Grau, 
nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro e 
posteriores alterações, por reunir todas as condições para o exercício 
do cargo, sendo detentora da competência técnica e da aptidão e perfil 
pretendidos para prosseguir os objetivos do lugar a prover.

2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de dezembro de 2016.

Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome: Maria Alexandra de Paiva Pedro da Silva
Data de Nascimento: 23 de julho de 1977

Habilitações Académicas:
Licenciatura em Gestão pela Universidade Internacional da Figueira 

da Foz, em julho de 2002.
Pós -graduação em Economia, na área de Especialização em Economia 

Financeira, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 
em junho 2008;

Curso de Especialização em Controlo de Gestão, pelo INDEG — IUL/
ISCTE — Executive Education, em Março de 2006;

Mestrado Executivo em Finanças e Controlo Empresariais, pelo 
INDEG — IUL/ISCTE — Executive Education, em Junho 2008;

Executive Master em Gestão Hoteleira — pela EGE — Universidade 
Católica Portuguesa — Porto/ESHTE — Escola Superior de Hotelaria 
e Turismo do Estoril, em Fevereiro 2014.

Atividade profissional:
De junho de 2015 até à data a exercer funções na Nova Medical 

School|Faculdade de Ciência Médicas da Universidade Nova de Lis-
boa, na Secção de Contabilidade, Orçamento e Conta, da Divisão de 
Recursos Financeiros e Patrimoniais, designadamente na prestação de 
contas à DGO, assegurar a gestão dos recursos financeiros e contabi-
lizar receitas e despesas, elaborar e processar os pedidos de libertação 
de créditos da FCM;

De julho de 2014 a abril de 2015 exerceu funções de Diretora de 
operações na Teixeira Duarte (Angola);

De 1 de maio de 2012 a julho de 2014 exerceu funções no Gabinete 
de Alimentação dos Serviços de Ação Social da Universidade Nova de 
Lisboa, designadamente na Gestão de F&B, Pricing em F&B, Controlo 
de Custos em F&B;

De 1 de março de 2010 a 30 de abril de 2012, exerceu funções no Se-
tor de Aprovisionamento e Património dos Serviços de Ação Social da 
Universidade Nova de Lisboa, designadamente, de proceder à prospeção 
de mercados e organizar na sua globalidade os processos de aquisição de 
bens e serviços nos termos das disposições legais em vigor, de organizar e 
manter atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis dos 
SASNOVA, de acordo com as disposições legais sobre a matéria, bem como 
proceder à etiquetagem dos bens adquiridos de acordo com as instruções 
internas do Manual de Controlo interno, promover o balanço anual do 
património dos SASNOVA, no que se refere aos aumentos e abatimentos;

De 1 de Setembro de 2009 a 28 de Fevereiro de 2010, exerceu fun-
ções no Setor de Orçamento e Contabilidade dos Serviços de Ação 
Social da Universidade Nova de Lisboa, designadamente, de preparar 
as alterações orçamentais, nomeadamente os reforços e transferências 
de verbas, de acompanhar a execução orçamental de acordo com as 
normas em vigor, promover e organizar a conta de gerência a enviar 
para o Tribunal de Contas.

25 de novembro de 2016. — O Diretor da Faculdade, Prof. Dou-
tor Jaime C. Branco.

210050563 

 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Declaração de retificação n.º 1189/2016
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 

2.ª série, n.º 227, de 25 de novembro de 2016, página 35169, o Des-
pacho n.º 14196/2016, retifica -se o seguinte: na Síntese Curricular, 
Habilitações Literárias, onde se lê «Licenciado em Sociais/Socio-
logia» deve ler -se «Licenciada em Ciências Sociais/Sociologia». 
Onde se lê «Desde abril de 2015 — Técnico Superior/Coordenadora 
do Núcleo de Obras, Manutenção e Equipamento da Divisão de 
Património e Economato — Coordenação da Divisão de Recursos 
Humanos» deve ler -se «Desde abril de 2015 — Coordenação da 
Divisão de Recursos Humanos». (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas)

28 de novembro de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco 
Caramelo.

210053366 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Desporto

Despacho (extrato) n.º 14737/2016
Nos termos do n.º 3 do artigo 18.º dos Estatutos da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, publicados no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 206, de 21 de outubro de 2015, nomeio em minha 
substituição e durante a minha ausência no período compreendido entre 
14 e 21 de novembro (inclusive), a Presidente do Conselho Pedagógico 
Professora Doutora Maria Olga Fernandes Vasconcelos, considerando -se 
ratificados todos os atos entretanto praticados.

28/11/2016. — O Diretor Interino, António Manuel Fonseca.
210053641 

 Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar

Despacho n.º 14738/2016
Por meu despacho de 4 de agosto de 2016, foi autorizada a manutenção 

do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com a Doutora Margarida Duarte Cerqueira Martins de Araújo, pro-
fessora auxiliar deste Instituto, decorrente da aprovação no período 
experimental, com efeitos a 5 de dezembro de 2016, sendo remunerada 
pelo escalão 1 — índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos do-
centes universitários. (Não carece de Visto do Tribunal de Contas. Não 
são devidos emolumentos.)

25 de novembro de 2016. — O Diretor, Professor Doutor António 
Sousa Pereira.

210052726 


