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Aviso n.º 2424/2017

Projeto de Lista Unitária de Ordenação Final do procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na
carreira e categoria de Técnico Superior, para exercer funções no
Biotério do Departamento de Biologia Animal, aberto pelo Aviso
n.º 6620/2016 e pela oferta BEP n.º OE201605/0271.
1 — Para efeitos do exercício do direito de audiência dos interessados
a que se refere o n.º 1 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, notificam-se os candidatos ao procedimento concursal comum para
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico
Superior, para exercer funções no Biotério do Departamento de Biologia
Animal, aberto pelo Aviso n.º 6620/2016, de 25 de maio, e pela oferta BEP
n.º OE201605/0271, que o Projeto de Lista Unitária de Ordenação Final
dos candidatos se encontra afixado para consulta no placard junto à entrada do Edifício C4 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
(FCUL), sita no Campo Grande, 1749-016 Lisboa, bem como disponível
para consulta em http://www.ciencias.ulisboa.pt/concursos?id=1658.
2 — Os candidatos são notificados para, querendo, se pronunciarem,
em sede de audiência prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da
data da publicação do presente Aviso, nos termos do disposto na alínea d)
do n.º 3 do artigo 30.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º da Portaria
acima referida, devendo fazê-lo, obrigatoriamente, através do formulário
para o exercício do direito de participação dos interessados, disponível
em http://www.ciencias.ulisboa.pt/concursos?id=1658.
As eventuais alegações a apresentar devem ser enviadas por correio registado, com aviso de receção, dirigidas à Presidente do Júri, para Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Edifício C5, Piso 1, Campo
Grande, 1749-016 Lisboa, ou entregues pessoalmente, na mesma morada,
no Núcleo de Expediente da FCUL, no horário das 09:00h às 16:00h, até ao
termo do prazo indicado, findo o qual não serão as mesmas consideradas.
3 — Durante o mesmo período, o processo instrutor encontra-se
disponível para consulta dos interessados nas instalações da Direção
de Recursos Humanos da FCUL, Edifício C5, Piso 1, Campo Grande,
Lisboa, nos dias úteis, das 10:00h às 12:30h e das 14:00h às 16:30h.
27 de fevereiro de 2017. — A Presidente do Júri, Maria da Luz da
Costa Pereira Mathias.
310299607

Faculdade de Direito
Despacho (extrato) n.º 2022/2017
Núcleo de Gestão de Recursos Humanos
Renovação de comissão de serviço
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação
dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, prevê nos artigos 23.º
e 24.º a renovação da comissão de serviço dos titulares dos cargos de
direção intermédia;
Tendo em consideração que a trabalhadora Maria da Conceição Freire
Feiteiro corresponde ao perfil pretendido para continuar as atribuições e
objetivos do Núcleo de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa e que a mesma detém as características especificamente adequadas ao exercício do cargo de coordenador
de núcleo, cargo de direção intermédia de 3.º grau;
Assim, tendo presente a análise circunstanciada do bom desempenho
e especial dedicação do dirigente e os resultados por si obtidos, determino a renovação, pelo período de três anos, com efeitos a partir de 2 de
dezembro de 2016, da comissão de serviço da Senhora Maria da Conceição Freire Feiteiro, para o exercício do cargo de direção intermédia
de 3.º grau de Coordenador do Núcleo de Gestão de Recursos Humanos
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de dezembro de
2016.
16 de dezembro de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor Pedro Romano
Martinez.
310235349
Despacho n.º 2023/2017
Divisão Académica da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa
Designação de órgão de direção intermédia
Tendo sido dado cumprimento ao estabelecido no artigo 21.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro (alterada e republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida

pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro) e concluído o procedimento
concursal de recrutamento e seleção para cargo de direção intermédia
de 3.º grau, para Coordenação do Núcleo de Serviços Académicos da
Divisão Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
(Aviso n.º 8738/2016, de 23 de junho, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 132, de 12 de julho de 2016), o júri, na ata final que integra
o respetivo procedimento concursal, propôs, fundamentadamente, a
designação da candidata Dália Cristina de Barros Marinho, por reunir
as condições exigidas para o cargo a prover.
Considerando os fundamentos apresentados pelo júri, a candidata
possui o perfil, a experiência profissional e os conhecimentos ajustados
ao desenvolvimento das competências e à prossecução dos objetivos
do serviço de coordenação e é provida da adequada aptidão para o
exercício do cargo.
Nestes termos, e atento o disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a última redação introduzida pela
Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, nos Estatutos da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa (Despacho n.º 15674-C/2013, de
27 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232,
de 29 de novembro) e no artigo 21.º do Regulamento de Unidades
Administrativas de Gestão da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa (Despacho n.º 10177/2014, de 7 de agosto, alterado e republicado
pelo Despacho n.º 8209/2016, de 31 de maio, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 119, de 23 de junho), designo, para o cargo de
Coordenador do Núcleo de Serviços Académicos da Divisão Académica
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo,
equiparado, para efeitos remuneratórios, a órgão de direção intermédia
de 3.º grau, a Senhora Dália Cristina de Barros Marinho, coordenadora
técnica do mapa de pessoal não docente da Faculdade.
O presente despacho produz efeitos a partir da publicação.
Em anexo: Dados Biográficos, assim como o Currículo académico e
profissional da Senhora Dália Cristina de Barros Marinho.
24 de janeiro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Pedro Romano
Martinez.
Dália Cristina de Barros Marinho
Nascida em Lisboa, a 21 de dezembro de 1962
Formação académica e profissional
Área Académica de Ciências (Saúde) pela Escola Secundária da
Cidade Universitária.
Formação na Área de Gestão Académica, SIADAP, CPA; Fénix
(qubIT), Siges (Digitalis), Vbalu (Ensigest), Sistema Macintoch, Excel
e Word, Gestão Documental, Internet e Correio eletrónico.
Atividade profissional e cargos relevantes
Desde julho de 2016 que exerce funções de Coordenadora do Núcleo
de Serviços Académicos, da Divisão Académica da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, em regime de substituição com Delegação
e Subdelegação de Competências (Despacho n.º 14505/2016 de 14 de
novembro);
De janeiro de 2009 a junho de 2016 exerceu funções de Coordenadora
Técnica do Núcleo de Apoio ao Ensino da Divisão Académica da FDL/
Chefe de Seção da Área Pedagógica e Pós-Licenciatura; Subdelegação de
Competências (Despacho n.º 13683/2014 de 21 de outubro). Substituição
do Coordenador de Núcleo na sua ausência;
De janeiro de 2003 a dezembro de 2008 exerceu as funções de Assistente Administrativa Especialista na Secretaria de Alunos na FDL;
De julho de 1999 e dezembro de 2002, a exercer funções de Assistente
Administrativa Especialista, no Gabinete de Assessoria Jurídica da Reitoria da Universidade de Lisboa e na Seção de Alunos da RUL;
De fevereiro de 1995 a junho de 1999, exerceu funções de Assistente
Administrativa Principal na Secretaria de Alunos da FDL;
De maio de 1992 a janeiro de 1995, a exercer funções de Assistente
Administrativa na Direção Geral do Comércio Interno e Externo do
Ministério da Economia e Turismo na Área de Contabilidade e Vencimentos;
De julho de 1987 a abril de 1992, exerceu funções de Escriturária
nas Áreas de Pessoal, Vencimentos, Economato e Expediente Geral da
Escola Secundária da Cidade Universitária-Ministério da Educação.
Apoio administrativo a Inspetores do ME no tratamento de processos
disciplinares de funcionários e alunos do distrito de Lisboa;
De setembro de 1986 a junho de 1987, exerceu funções de Auxiliar
Administrativa no apoio a processos de vistoria de Estabelecimentos
de Ensino.
Na FDL em vários anos, Membro do Conselho Académico/Diretivo,
Membro do Conselho de Escola, Representante do Pessoal Não Docente/
Comissão Paritária de Avaliação (SIADAP), Membro da Comissão de
Organização da Estrutura Orgânica da FDL, Membro da Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização de Exames, Membro da Comissão de

4319

Diário da República, 2.ª série — N.º 49 — 9 de março de 2017
Preparação e Redação do Regulamento de Avaliação Adaptado a Bolonha, Secretária da Mesa da Assembleia de Representantes, Membro
de Comissões de Eleições, Membro da Comissão de Avaliação sobre
Taxas/Emolumentos.
310270721
Despacho (extrato) n.º 2024/2017

Despacho n.º 2027/2017
Designo, ao abrigo da alínea s) do n.º 4 do artigo 13.º dos Estatutos
do Instituto Superior Técnico, a Professora Isabel Maria de Sá Correia
Leite Almeida como Coordenadora do Mestrado em Biotecnologia, para
o biénio que se inicia em janeiro de 2017.
18 de janeiro de 2017. — O Presidente do Instituto Superior Técnico,
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
310277372

Nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto,
torna-se público a autorização da manutenção do contrato de trabalho
em funções públicas, por tempo indeterminado, em regime de tempo
integral, com o vencimento correspondente a dois terços do escalão 1
índice 195 da posição remuneratória do pessoal docente, com efeitos a
1 de março de 2017, ao Doutor Miguel Chaves Ribeiro Assis Raimundo,
como professor auxiliar do mapa de pessoal docente da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, após período experimental.

Designo, ao abrigo da alínea s) do n.º 4 do artigo 13.º dos Estatutos
do Instituto Superior Técnico, a Professora Isabel Maria de Sá Correia
Leite Almeida como Coordenadora do Mestrado em Microbiologia, para
o biénio que se inicia em janeiro de 2017.

Relatório a que se refere o artigo 25.º do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto

18 de janeiro de 2017. — O Presidente do Instituto Superior Técnico,
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
310276579

Em face dos pareceres emitidos pelos Doutores Vasco Manuel Pascoal
Dias Pereira da Silva e Carlos Manuel de Almeida Blanco de Morais,
professores catedráticos desta Faculdade, sobre o desempenho científico e pedagógico do Doutor Miguel Chaves Ribeiro Assis Raimundo,
durante o período experimental de cinco anos como professor auxiliar,
o Conselho Científico, deliberou que o mesmo professor, reúne as condições exigidas para a manutenção do contrato de trabalho em funções
públicas, por tempo indeterminado, na mesma categoria.
(Isento de fiscalização prévia do T.C.)
7 de fevereiro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Pedro Romano
Martinez.
310255631

Instituto Superior Técnico

Despacho n.º 2028/2017

Despacho n.º 2029/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico de 03 de
janeiro 2017:
Doutor Pedro José de Almeida Bicudo — autorizado o contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em regime de
tenure em dedicação exclusiva, na categoria de Professor Associado, na
área disciplinar de Física de Partículas e Física Nuclear, do Departamento
de Física do mapa de pessoal do Instituto Superior Técnico, na sequência de procedimento concursal, com direito à remuneração estipulada
para a Carreira Docente Universitária e previsto no artigo 42.º da Lei
n.º 82-B/2014, a remuneração base ilíquida é de 4255.76€ (Quatro mil
duzentos e cinquenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos), valor que
atualmente aufere.

Despacho n.º 2025/2017

Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico de 17 de
janeiro 2017:

Tendo havido alterações na composição do Conselho de Gestão deste
Instituto, decido:
1 — Atento o disposto no n.º 1 da Deliberação n.º 642/2014, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 11 de março de 2014,
subdelegar, ao abrigo do n.º 4 do artigo 1 do regimento do Conselho de
Gestão, nos membros deste órgão a competência para autorizar o pagamento de despesas que estejam devidamente autorizadas e em condições
de se processar o respetivo pagamento, até ao limite de (euro) 1.000.000:

Doutora Ana Clara Lopes Marques — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em período experimental, em regime de dedicação exclusiva, na categoria de Professora
Auxiliar, na área disciplinar de Ciências e Engenharia Química, do
Departamento de Engenharia Química, do mapa de pessoal do Instituto
Superior Técnico, na sequência de procedimento concursal, com direito
à remuneração correspondente ao 1.º escalão e ao nível remuneratório
entre o 53 e o 54 da tabela remuneratória única.

Prof. Luís Manuel Soares dos Santos Castro;
Prof. Luís Manuel de Jesus Sousa Correia;
Prof. Luís Miguel Teixeira d’Ávila Pinto da Silveira;
Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado;
Prof. Luís Jorge Brás Monteiro Guerra e Silva;
Prof.ª Maria de Fátima Grilo da Costa Montemor;
Prof. Luís Miguel Veiga Vaz Caldas de Oliveira;
Prof.ª Palmira Maria Martins Ferreira da Silva;
Prof. João Ferreira Gomes;
Doutor José Joaquim Gonçalves Marques;
Dr. Nuno Alexandre de Brito Pedroso.
2 — Determinar que todas as Ordens de Pagamento que se enquadrem
no âmbito da presente subdelegação de competências devem obrigatoriamente ser assinadas por quaisquer duas das personalidades referidas em 1.
3 — Ratificar todos os atos que, cabendo no âmbito desta subdelegação, tenham sido praticados pelos subdelegados desde a data de
prolação deste despacho.
4 — Revogar os meus anteriores e similares despachos de subdelegação de competências de autorização de pagamentos de despesas em
membros do Conselho de Gestão.
4 de janeiro de 2017. — O Presidente do Instituto Superior Técnico,
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
310264363
Despacho n.º 2026/2017
Designo, ao abrigo da alínea s) do n.º 4 do Art.º 13 dos Estatutos do
Instituto Superior Técnico, o Professor Gabriel António Amaro Monteiro
como Coordenador do Mestrado em Bioengenharia e Nanossistemas,
para o biénio que se inicia em janeiro de 2017.
18 de janeiro de 2017. — O Presidente do Instituto Superior Técnico,
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
310276838

Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico de 08 de
fevereiro 2017:
Doutor Filipe Manuel Mercier Vilaça e Moura — autorizado o
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
regime de tenure em dedicação exclusiva, na categoria de Professor
Associado, na área disciplinar de Transportes e Vias de Comunicação,
do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos,
do mapa de pessoal do Instituto Superior Técnico, na sequência de
procedimento concursal, com direito à remuneração correspondente
ao 1.º escalão e ao nível remuneratório entre o 61 e o 62 da tabela
remuneratória única.
13 de fevereiro de 2017. — O Vice-Presidente para os Assuntos de
Pessoal, Prof. Jorge Morgado.
310277567
Despacho n.º 2030/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico de 29 de
dezembro de 2016:
Doutor Rui Filipe Lima Maranhão de Abreu — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em
período experimental, em regime de dedicação exclusiva, na categoria
de Professor Associado, na área disciplinar de Metodologia e Tecnologia da Programação do Departamento de Engenharia Informática,
do mapa de pessoal do Instituto Superior Técnico, na sequência de
procedimento concursal, com direito à remuneração correspondente
ao 1.º escalão e ao nível remuneratório entre o 61 e o 62 da tabela
remuneratória única.
20 de fevereiro de 2017. — O Vice-Presidente para os Assuntos de
Pessoal, Prof. Jorge Morgado.
310278125

