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genuíno espírito de saudável convívio que deu sentido a todas e a cada
uma das reuniões da equipa reitoral. A todos se deve muito do que a
Nova é hoje como instituição universitária reconhecida em Portugal e
no estrangeiro. Um agradecimento muito especial é também devido aos
membros do Colégio de Diretores e do Conselho de Estudantes, que a
Nova protagonizou, pela primeira vez em Portugal, como ficou bem
expresso logo nos Estatutos iniciais. Estes dois órgãos foram essenciais
para reforçar a coesão interna da Nova mantendo a gestão descentralizada
que está na nossa génese. Cumpre-me igualmente registar a competência,
o sentido de missão e a lealdade com que as duas Administradoras, respetivamente da Universidade Nova de Lisboa, Dra. Fernanda Martinez
Cabanelas Antão e dos Serviços de Ação Social, Dra. Maria Teresa
Rodrigues Caetano Mascarenhas de Lemos, ajudaram a construir, sem
protagonismos e apoiando-me no dia-a-dia, a realidade atual da Nova.
Nas suas pessoas quero agradecer a todos os trabalhadores da Reitoria e
dos SASNOVA, dos mais diferenciados aos menos qualificados, todo o
apoio que prestaram à Nova, e à minha pessoa, ao longo de mais de dez
anos. À coordenadora do meu gabinete, Cristina Maria Cyrne Garrido
Amaral e ao motorista Filipe Edgar de Jesus Figueiras quero deixar um
agradecimento institucional e pessoal por todo o apoio que me prestaram,
para lá de qualquer qualificação, abnegadamente, em cada dia do meu
mandato. São todos merecedores do reconhecimento da Universidade
Nova de Lisboa que deixo expresso neste louvor coletivo.
11 de setembro de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel
Bensabat Rendas.
310772655

de Lisboa, de 27 de julho de 2017, se procedeu à consolidação da
mobilidade interna na categoria, no mapa de pessoal da Nova Medical
School|Faculdade de Ciências Médicas, do Investigador Coordenador
Doutor Paulo de Carvalho Pereira, ao abrigo do disposto nos n.os 3 a 5
do artigo 99.º do Anexo à referida Lei, tendo sido celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos
a 27 de julho de 2017.
28 de agosto de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
310744701

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Aviso (extrato) n.º 11332/2017
Por despacho de 07/09/2017 do Senhor Diretor da Universidade
Nova de Lisboa:
Doutor Luís Armando Canhoto Neves, Professor Auxiliar desta
Faculdade — concedida prorrogação da licença sem remuneração de
longa duração, com início em 1 de setembro de 2017 até 31 de agosto
de 2018. (Isento de fiscalização prévia do T.C.).
7 de setembro de 2017. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
310770298

UNIVERSIDADE DO PORTO
Faculdade de Ciências Médicas
Despacho n.º 8540/2017
Por despacho de 24 de fevereiro de 2017, do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa e nos termos do disposto no artigo 27.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro e posteriores alterações, foi autorizada
a designação, em regime de substituição, no cargo de direção intermédia de 4.º grau (Coordenadora) da Secção de Apoio a Projetos e
Investigação, da Divisão de Recursos Financeiros e Patrimoniais, da
Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa, da
Licenciada Isabel Cristina Sousa Dias Fernandes, Técnica Superior
do mapa de pessoal da Faculdade de Ciências Médicas, com efeitos a
24 de fevereiro de 2017.
Nota Curricular
Dados Pessoais
Nome: Isabel Cristina Sousa Dias Fernandes
Data de Nascimento: 15/03/1971
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa, 1997.
Atividade Profissional:
Técnica Superior — Divisão de Recursos Financeiros e Patrimoniais
da Faculdade de Ciências Médicas — desde junho 2015 — desempenhando funções na Secção de Contabilidade, Orçamento e Conta;
Técnica Superior — Divisão de Recursos Financeiros da Faculdade
de Ciências Médicas — de março de 2011 a maio de 2015 — desempenhando funções de gestão financeira de projetos de investigação;
Técnico Oficial de Contas — ATNESSA — Representações Têxteis,
L.da — de junho de 1999 a fevereiro de 2011;
Sócia-Gerente — Decide Serviços — Consultoria e Gestão, L.da — desempenhando funções de Técnico Oficial de Contas de clientes — de
novembro de 1998 a dezembro de 2006;
Administrativa — ATNESSA — Representações Têxteis, L.da — de
novembro de 1993 a junho de 1999, desempenhando funções na área
comercial e financeira;
Administrativa/Rececionista — SOLIDAL — Condutores Elétricos,
S. A. — de julho de 1991 a março de 1993.
24 de julho de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
310662284
Despacho n.º 8541/2017
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se público que,
na sequência do despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova

Faculdade de Direito
Despacho (extrato) n.º 8542/2017
Por despacho de 4 de julho de 2017, do Diretor da Faculdade de
Direito da Universidade do Porto, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e em
regime de tenure, como professor associado, com efeitos a partir de
4 de julho de 2017, do Doutor Paulo de Tarso da Cruz Domingues,
na sequência de procedimento concursal anunciado através do Edital
n.º 824/2016, publicado no Diário da República n.º 167, 2.ª série, de
31 de agosto, sendo remunerado pelo 1.º escalão, índice 220, constante
do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18 de novembro, na redação atualmente
em vigor. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos).
31 de agosto de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Luís Miguel Delgado
Paredes Pestana de Vasconcelos.
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Edital n.º 741/2017
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 11 de agosto de 2017, foi determinada a anulação de todos os atos
subsequentes à publicação do edital n.º 1058/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 237, de 13 de dezembro de 2016, inclusive,
referente ao concurso documental aberto para a categoria de Professor
Adjunto, na área de Análises Clínicas e Saúde Pública ou área afim.
11 de setembro de 2017. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão Maia.
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.º 11333/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho de
17 de julho de 2017 do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de
Coimbra, Doutor Rui Jorge da Silva Antunes, foi autorizada a contratação de Margarida Maria Ramos Dias, na carreira/categoria de Técnico
Superior, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, a partir de 17 de julho de 2017, com a remuneração
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15, para o Instituto
Politécnico de Coimbra (Serviços da Presidência).
18.07.2017. — O Administrador, Filipe Reis.
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