
CANDIDATURAS AO CARGO DE DIRETOR
DA FACULDADE DE FARMÁCIA

DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (M/F)

EDITAL

O Conselho de Escola da Faculdade de Farmácia da Universidade
de Lisboa anuncia que se encontra aberto concurso público para a

eleição de Diretor da Faculdade.
O Diretor é eleito pelo Conselho de Escola para um mandato de

quatro anos e é o órgão superior de governo e de representação
externa da Faculdade.
Podem candidatar-se professores ou investigadores de reconheci-
do mérito da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

ou de outra instituição, nacional ou estrangeira, de ensino univer-
sitário ou de investigação.
As candidaturas redigidas em língua Portuguesa, são dirigidas ao
Presidente do Conselho de Escola da Faculdade de Farmácia da

Universidade de Lisboa, sita na Av. Prof. Gama Pinto, 1649-003

Lisboa, acompanhadas do Curriculum Vitae, do programa estraté-

gico e plano de ação e declaração escrita de que o(a) candidato(a)
não se encontra aposentado(a) ou em nenhuma das situações de

inelegibilidade ou incompatibilidades previstas na Lei. As candi-
daturas deverão ser apresentadas entre os dias 18 de maio de 2016
e 9 de junho de 2016.
O perfil do candidato, as competências do Diretor, o regime ju-
rídico e estatutário, bem como as condições de elegibilidade, re-
gulamento, regras e procedimentos que regem a sua eleição pelo
Conselho de Escola da Faculdade estão disponíveis para consulta

cm www.ff.ul.pt.

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, 12 de maio
de 2016

O Presidente do Conselho de Escola da Faculdade
de Farmácia da Universidade de Lisboa

Doutor António José Leitão das Neves Almeida
Prof. Catedrático

ANNOUNCEMENT
APPLICATION FOR THE POSITION OF DEAN
DIRECTOR) OF THE FACULTY OF PHARMACY,
UNIVERSITY OF LISBON, (PORTUGAL) (M/F)

The Faculty of Pharmacy, University of Lisbon, Portugal, in-
vites applications for the position of Dean (Director of thc

Faculty).
The Dean (Director) is elected by the Faculty's School Board
to serve for a period of 4 years on a full-lime basis, acting as

the institutional head of the Faculty and its externai represen-
ta tion.

Applicants must be professors or researchers of recognized
merit from the Faculty of Pharmacy, University of Lisbon, or
other national or foreign universities or research institutions,

currently in full exercise of functions.

Applications must be written in Portuguese and sent to the

Chair of the School Board of the Faculty of Pharmacy, Av.
Prof. Gama Pinto, 1649-003 Lisbon, within the period from
18 th May, 2016 to 9 th June, 2016. Applications should also in-
clude the candidate's Curriculum Vitae and proposed Strategic
Programme and Action Plan.

The responsibilities of the Dean (Director) are defined by the

approved model for the government of the Faculty and its le-

gal and statutory regime. These documents, the conditions of

eligibility and the electoral regulations are available on line at

www.ff.ul.pt

University of Lisbon Faculty of Pharmacy, 12 th Junc, 2016

The Chair of thc School Board of University of Lisbon

Faculty of Pharmacy
António José Leitão das Neves Almeida

PhD, Full Professor


