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públicas por tempo indeterminado, para exercer funções na Unidade 
de Obras e Manutenção da Divisão de Apoio Técnico da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, aberto por Aviso n.º 12420/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 119, de 22 de Junho de 
2010, bem como na «bolsa de emprego público», com o código de oferta 
OE201006/0775 e ainda no jornal «Diário de Notícias» de 24 de Junho 
de 2010, encontram -se disponíveis para consulta na pagina electrónica 
desta Faculdade, com o endereço www.fl.ul.pt, assim como no placard 
da entrada do edifício central da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, sita na Alameda da Universidade, 1600 -214 Lisboa.

Nos termos do disposto nos artigos 31.º e 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro, conjugados com os artigos 100.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo, ficam os interessados notificados para, 
querendo, no âmbito do exercício do seu direito de participação, e no prazo 
de 10 dias úteis, dizerem por escrito o que se lhes oferecer, preenchendo 
para o efeito o formulário tipo (de utilização obrigatória) — Formulário 
para o exercício do direito de participação dos interessados — que se 
encontra disponível na Internet no seguinte endereço: http://www.fl.ul.pt.

Durante o mesmo período, o processo poderá ser consultado no Ser-
viço de Pessoal desta Faculdade, nos dias úteis, durante o horário de 
expediente (das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00).

10 de Novembro de 2011. — O Presidente do Júri, Paulo Jorge Far-
mhouse Simões Alberto.

205344212 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Ciências
Despacho n.º 15669/2011

Por despacho de 10 de Outubro de 2011 do Reitor da Universidade do 
Porto, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo 
certo, em regime de tempo parcial, do Doutor Mário Luís Soares Fortes, 
como Professor Auxiliar Convido a 50 %, pelo período de 11 de Outubro de 
2011 a 10 de Outubro de 2012. Este docente está posicionado no 1.º escalão, 
índice 195 da carreira remuneratória do Pessoal Docente Universitário (Não 
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).

11 de Novembro de 2011. — A Chefe de Divisão da Divisão de Re-
cursos Humanos, Prazeres Freitas.

205345071 

 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação
Despacho (extracto) n.º 15670/2011

Por despacho de 21 de Outubro de 2011 da Directora da Faculdade de 
Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto:

Doutora Olívia Maria de Castro Pinho — autorizada a celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado e em 
regime de tenure, como Professora Catedrática desta Faculdade, com efei-
tos a 12 de Novembro de 2011, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 
285, da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários. (Não 
carece de Visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).

Deliberação relativa ao período experimental do contrato
de trabalho em funções públicas

da Professora Catedrática Olívia Maria de Castro Pinho
O Conselho Científico da Faculdade de Ciências da Nutrição e Ali-

mentação da Universidade do Porto, em reunião do dia 07 de Setembro 
de 2011, deliberou, por unanimidade dos presentes, manter por tempo 
indeterminado em regime de tenure o contrato de trabalho em funções 
públicas da Professora Catedrática Olívia Maria de Castro Pinho.

Fundamentou -se esta decisão na análise do relatório de actividades 
2009/2011 desenvolvida pela Doutora Olívia Maria de Castro Pinho 
durante o período experimental do contrato e que foi avaliado pelo 
“Regulamento da avaliação do desempenho dos docentes da FCNAUP” 
em sua reunião de 11 de Julho de 2011

10 de Novembro de 2011. — A Presidente do Conselho Científico, 
Professora Doutora Maria Daniel Vaz de Almeida.

205341986 

 Faculdade de Engenharia

Despacho (extracto) n.º 15671/2011
Por despacho de 8 de Novembro de 2011 do Director da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, conforme o disposto na alínea C) 

do n.º 4, do artigo 61.º dos Estatutos da UP e alínea O) do artigo 17.º dos 
Estatutos da FEUP, foi autorizada a celebração de contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por tempo indeterminado, em regime de tenure, como 
Professor Associado com efeitos a partir de 8 de Novembro de 2011, à 
Doutora Maria Antónia da Silva Lopes de Carravilla. Na sequência de 
procedimento concursal, sendo remunerado pelo escalão 3 — índice 265 
da tabela remuneratória do pessoal docente Universitário (Não carece de 
visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).

10 de Novembro de 2011. — O Director da FEUP, Sebastião José 
Cabral Feyo de Azevedo.

205342682 

 Despacho (extracto) n.º 15672/2011
Por despacho de 08 de Novembro de 2011 do Director da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, conforme o disposto na alínea C) 
do n.º 4, do artigo 61.º dos Estatutos da UP e alínea O) do artigo 17.º dos 
Estatutos da FEUP, foi autorizada a celebração de contrato de Trabalho 
em Funções Públicas por tempo indeterminado, em regime de tenure, 
como Professor Associado com efeitos a partir de 08 de Novembro de 
2011, à Doutora Ana Maria Cunha Ribeiro dos Santos Ponces Cama-
nho. Na sequência de procedimento concursal, sendo remunerado pelo 
escalão 2 — índice 230 da tabela remuneratória do pessoal docente 
Universitário (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos).

11 de Novembro de 2011. — O Director da FEUP, Sebastião José 
Cabral Feyo de Azevedo.

205344601 

 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 15673/2011
Nos termos das competências atribuídas ao abrigo do artigo 29.º n.º 2 

alínea t), dos Estatutos da Universidade Técnica de Lisboa, aprovados pelo 
despacho normativo n.º 57/2008, de 28 de Outubro, publicados no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 216, de 6 de Novembro de 2008, procede -se 
à criação do Conselho de Gestão da Qualidade nos seguintes termos:

1 — O Conselho de Gestão da Qualidade tem como missão a promo-
ção e a avaliação da qualidade na UTL.

2 — O Conselho de Gestão da Qualidade tem carácter permanente 
e funções eminentemente consultivas, exercendo a sua actuação na 
dependência directa da Reitora ou do membro da equipa reitoral para 
tal designado.

3 — Para garantir o desempenho das suas atribuições, compete ao 
Conselho de Gestão da Qualidade a execução das actividades previstas 
nas alíneas a) e seguintes do artigo 3.º do Regulamento do Sistema 
Integrado de Gestão da Qualidade, publicado através do Despacho 
n.º 9467/2011, publicado na 2.ª série do Diário da República, em 29 
de Julho de 2011.

4 — No cumprimento do disposto no ponto 4 do artigo 3.º do Regu-
lamento referido no número anterior, compõem o Conselho de Gestão 
da Qualidade da UTL:

a) A Reitora, Prof. Doutora Helena Margarida Nunes Pereira;
b) O Administrador dos SAAS -UTL, Dr. Manuel Pinheiro;
c) Os 10 Membros designados pelos Presidentes das Unidades Orgâni-

cas da UTL, nomeadamente: da Faculdade de Medicina Veterinária, o Dr. 
João Mingachos; do Instituto Superior de Agronomia, a Prof. Doutora He-
lena Oliveira; do Instituto Superior de Economia e Gestão, a Prof. Doutora 
Cláudia Sarrico e o Dr. Vítor Palmela Ramos; do Instituto Superior Téc-
nico, o Prof. Doutor Eduardo Pereira, a Dr.ª Cecília Moreira e a Dr.ª Marta 
Pile; do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, a Dr.ª Sílvia 
Vicente; da Faculdade de Motricidade Humana, o Prof. Doutor Rui Mar-
tins; da Faculdade de Arquitectura, o Prof. Doutor João Carmo Fialho;

d) O Representante designado pelos Membros Estudantes do Conselho 
Geral, Luís Martins;

e) A Secretária, Dr.ª Ana Fonseca.

5 — Poderão ser convidados a participar nas reuniões do Conselho 
de Gestão da Qualidade elementos externos a este Conselho, sempre 
que os assuntos a tratar o justifiquem.

6 — O Conselho de Gestão da Qualidade da UTL é dirigido pela 
Reitora ou pelo membro da equipa reitoral para tal designado.

3 de Novembro de 2011. — A Reitora, Helena Pereira.
205341734 




