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POG — participação em órgãos de gestão;
PSC — prestação de serviços à comunidade;
AD — actividade docente incluindo participação nas actividades de 

ensino pré e pós  -graduado;

15 — “Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciado escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação”.

Faculdade de Medicina, em 13 de Abril de 2010. — O Presidente do 
Júri, Prof. Doutor Manuel Amaro de Matos Santos Rosa.

203141774 

 Despacho n.º 6965/2010
Por despacho de 3 de Março de 2010 do Director da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra.
Doutor Eduardo José Gil Duarte Silva, — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer 
as funções de Professor Auxiliar na Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Coimbra, com efeitos a 7 de Outubro de 2009, auferindo o 
vencimento correspondente ao escalão 1 índice 195 da tabela do pessoal 
docente do ensino superior.

Relatório do Conselho Cientifico sobre o contrato, por tempo 
indeterminado do Professor

Auxiliar, Doutor Eduardo José Gil Duarte Silva
De acordo com os pareceres favoráveis dos Professores Catedráticos 

desta Faculdade, Doutores Joaquim Carlos Neto Murta e Júlio Soares 
Leite e do Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Lisboa, Doutor António Castanheira Dinis, sobre a contratação 
do Professor Auxiliar, por tempo indeterminado, Doutor Eduardo José 
Gil Duarte Silva, o Conselho Cientifico, em reunião de 25 de Janeiro de 
2010, deliberou aprovar a passagem do mesmo Professor, em período 
experimental, ao regime de contrato em funções públicas por tempo 
indeterminado, na mesma categoria.

Data: 2010/04/13. — Nome: Prof. Doutor Manuel Amaro dos Santos 
Rosa, Cargo: Director da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra.

203141522 

 Despacho n.º 6966/2010
Por despacho de 6 de Abril de 2010 do Director da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra.
Doutor Francisco Manuel Andrade Corte-Real Gonçalves, - autorizado 

o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
em regime de tenure, para exercer as funções de Professor Associado 
com Agregação na Faculdade de Medicina da Universidade de Coim-
bra, com efeitos a 22 de Novembro de 2009, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 2 índice 255 da tabela do pessoal docente 
do ensino superior.

Relatório do Plenário de Professores Catedráticos do Conse-
lho Cientifico da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra sobre o contrato, por tempo indeterminado do Profes-
sor Associado, Doutor Francisco Manuel Andrade Corte-Real 
Gonçalves.
De acordo com o parecer favorável do Professor Catedrático desta 

Faculdade, Doutor Duarte Nuno Vieira e do Professor Catedrático da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Doutor Jorge Soares, 
sobre a contratação do Professor Associado, por tempo indeterminado, 
Doutor Francisco Manuel Andrade Corte – Real Gonçalves, o plenário 
de Professores Catedráticos do Conselho Cientifico da FMUC, reunido 
em 25 de Janeiro de 2010, considerando o perfil pedagógico/científico, 
bem como as qualidades profissionais e humanas, deliberou aprovar a 
passagem do mesmo Professor, em período experimental, ao regime de 
contrato em funções públicas por tempo indeterminado em regime de 
tenure, na mesma categoria.

Data: 2010/04/13. — Nome: Prof. Doutor Manuel Amaro dos Santos 
Rosa, Cargo: Director da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra.

203141628 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Serviços Académicos

Aviso n.º 7861/2010
Por despacho de 4 -3 -2010 do Director da Escola de Ciências Sociais 

da Universidade de Évora:
Constituído, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento da 

Atribuição do Grau de Doutor pela Universidade de Évora, pela forma 
seguinte, o júri das provas de doutoramento em Literatura, requeridas 
por Célia de Jesus Lacerda Caravela:

Presidente — Presidente do conselho científico da Escola de Ciências 
Sociais da Universidade de Évora.

Vogais:
Doutor Carlos António Alves dos Reis, professor catedrático da Uni-

versidade Aberta.
Doutora Maria Eduarda Bicudo de Azevedo Keating, professora 

catedrática do Instituto de Letras e Ciências Humanas.
Doutora Christine Mathilde Thérèse Zurbach, professora associada 

com agregação da Escola de Artes da Universidade de Évora.
Doutora Ana Paula dos Santos Duarte Arnaut, professora auxiliar da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Doutora Maria Odete Santos Jubilado, professora auxiliar da Escola 

de Ciências Sociais da Universidade de Évora.
Data: 14 de Abril de 2010. — Nome: Margarida Cabral, Cargo: 

Directora dos Serviços Académicos.
203145273 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 6967/2010
Nos termos das competências atribuídas pelo artigo 31.º dos Es-

tatutos da Universidade de Lisboa (homologados pelo Despacho 
normativo n.º 36/2008, Diário da República, 2.ª n.º 148, 1/8), em 
particular do disposto na alínea z) n.º 1 do referido preceito, vem 
proceder -se à criação do Conselho de Garantia de Qualidade nos 
seguintes termos:

Conselho de Garantia de Qualidade
1.º O Conselho de Garantia de Qualidade tem como missão a promo-

ção e a avaliação da qualidade na Universidade de Lisboa.
2.º O Conselho de Garantia de Qualidade tem carácter permanente e 

funções eminentemente consultivas, exercendo a sua actuação na depen-
dência directa do membro da equipa reitoral (Pró -Reitor) responsável 
pelo pelouro da garantia da qualidade.

3.º Para garantir o desempenho das suas atribuições compete ao Con-
selho de Garantia de Qualidade:

Promover a qualidade educacional;
Promover o desenvolvimento de uma cultura institucional interna de 

garantia de qualidade;
Acompanhar os processos de avaliação interna e externa;
Prestar informação sobre o desempenho da Universidade de Lisboa, 

neste domínio;
Elaborar, e propor à aprovação dos órgãos competentes, os modelos 

de auto -avaliação bem como a definição e revisão dos seus princípios, 
procedimentos e instrumentos integrantes;

Propor à aprovação dos órgãos competentes a criação de estruturas 
institucionais de apoio à concretização da política da qualidade;

Definir e estabelecer formas de colaboração com peritos internacionais 
da área da garantia da qualidade;

Emitir recomendações;
Formular manuais de boas práticas e orientações.

4.º Compõem o Conselho de Garantia de Qualidade:

Os presidentes das comissões ou grupos responsáveis pela garantia 
da qualidade em cada unidade orgânica, ou docente ou investigador em 
quem eles decidam delegar a respectiva representação.

Três estudantes, designados pela AAUL;
Um funcionário não docente.
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5.º O Conselho de Garantia da Qualidade é dirigido e coordenado pelo 
Pró -Reitor responsável pelo pelouro da garantia da qualidade.

Lisboa, 7 de Abril de 2010. — O Reitor, Prof. Doutor António Sam-
paio da Nóvoa.

203141028 

 Faculdade de Ciências

Deliberação n.º 723/2010
O Conselho de Gestão da Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa reuniu no dia 29 de Março de 2010, com as presenças do 
Director, Prof Doutor José Manuel Pinto Paixão, que presidiu, e dos 
vogais, Doutor António Sá Fonseca, Sub -Director, e Mestre Ana Bela 
Rocha, Secretária -Coordenadora.

Ao abrigo dos artigos n.º 45.º a 47.º dos Estatutos da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), publicados em anexo 
ao Despacho n.º 4642/2009, do reitor da Universidade de Lisboa, no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de Fevereiro de 2009, e no 
gozo da autonomia administrativa e financeira determinada e delimitada 
pelos artigos n.º 110 e 111.º do Regime Jurídico das Instituições de 
Ensino Superior (RJIES) estabelecido pela Lei n.º 62/2007 de 10 de 
Setembro, e pelos Estatutos da Universidade de Lisboa, o Conselho de 
Gestão da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa deliberou 
o seguinte:

— Regular e uniformizar os valores cobrados, por fotocópia, nas 
máquinas fotocopiadoras disponíveis no espaço da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, de acordo com a tabela se-
guinte: 

Simples
€

Frente e verso
€

A4 P/B 0,02 0,04
Cores 0,20 0,40

A3 P/B 0,08 0,16
Cores 0,80 1,60

 Os preços incluem IVA à taxa legal em vigor
— A referida tabela de preços entra em vigor no dia 1 de Abril de 

2010.

29 de Março de 2010. — O Presidente do Conselho de Gestão, José 
Manuel Pinto Paixão.

203140915 

 Despacho (extracto) n.º 6968/2010
Por despacho de 18 de Março de 2009, do Reitor da Universidade 

de Lisboa:

Autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas, 
por tempo indeterminado, com João Miguel Paixão Telhada, na categoria 
de Professor Auxiliar, em regime de dedicação exclusiva, escalão 1, 
índice 195, do mapa de pessoal docente da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, a partir de 24-03-2009.

29 de Outubro de 2009. ― O Director da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, José Manuel Pinto Paixão.

203141182 

 Despacho (extracto) n.º 6969/2010
Por despacho de 18 de Março de 2009, do Reitor da Universidade 

de Lisboa:

Autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas, 
por tempo indeterminado, com Lisete Maria Ribeiro de Sousa, na catego-
ria de Professora Auxiliar, em regime de dedicação exclusiva, escalão 1, 
índice 195, do mapa de pessoal docente da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, a partir de 18 -06 -2009.

03 de Novembro de 2009. — O Director da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, José Manuel Pinto Paixão.

203142227 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso n.º 7862/2010
Nos termos do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de Junho, 

e do Despacho RT -104/2009, de 30 de Dezembro;
Designo, para fazerem parte do Júri para apreciação do pedido de 

equivalência ao grau de Doutor requerido pelo Mestre Fernando Sérgio 
Rodrigo Ribeiro Teles, os seguintes professores:

Presidente: Reitor da Universidade do Minho
Vogais:

Doutor José António Couto Teixeira, Professor Catedrático, do De-
partamento de Engenharia Biológica da Escola de Engenharia da Uni-
versidade do Minho;

Doutor Luís Joaquim Pina da Fonseca, Professor Associado com 
Agregação, do Departamento de Engenharia Química e Biológica, do 
Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa;

Doutora Joana Cecília Valente Rodrigues Azeredo, Professora Auxi-
liar, do Departamento de Engenharia Biológica da Escola de Engenharia 
da Universidade do Minho.

(Não carece de Visto ou Anotação do Tribunal de Contas).

Universidade do Minho, 12 de Março de 2010. — A Vice -Reitora, 
Graciete Tavares Dias.

203141888 

 Deliberação n.º 724/2010
1 ― Nos termos do disposto no artigo 35º do Código do Proce-

dimento Administrativo e no número 2 do artigo 48.º dos Estatutos 
da Universidade do Minho, homologados pelo Despacho Normativo 
n.º 61/2008, publicado no Diário da República, 2ª série, de 5 de 
Dezembro de 2008, e ainda ao abrigo do estabelecido no artigo 109º 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, o Conselho de Gestão, em 
reunião de 01 de Abril de 2010, deliberou delegar na doutora Estelita 
Graça Lopes Rodrigues Vaz, Presidente da Escola de Ciências, no 
âmbito da competência administrativa e competência de gestão das 
unidades orgânicas de ensino e investigação, a competência para a 
prática dos actos a seguir indicados:

a) Autorizar as despesas com deslocações em serviço ao estrangeiro no 
âmbito das equiparações a bolseiro de docentes por períodos até 60 dias, 
desde que os respectivos encargos, caso existam, sejam cabimentados por 
verbas de formação, intercâmbio ou de receitas próprias, provenientes 
de PSEC, PSET, I&D, Acções de Formação, Projectos de Ensino Pós-
-Graduado, colaborações de pessoal docente e FSE;

b) Autorizar a realização de chamadas telefónicas internacionais;
c) Autorizar a realização de despesas com prestações de serviços de 

carácter científico-pedagógico (conferências, seminários, congressos), 
por períodos inferiores a 60 dias, até ao limite de € 2.500,00, desde 
que cabimentadas por centros de custos próprios, designadamente as 
dotações provenientes do despacho reitoral de atribuição de verbas, bem 
como de receitas próprias no âmbito de PSEC, PSET, I&D, Acções de 
Formação, Projectos de Ensino Pós -Graduado, colaborações de pessoal 
docente e FSE;

d) Autorizar a realização de despesas com aquisição de bens móveis e 
com a aquisição de serviços, excluindo a aquisição de serviços a pessoas 
singulares, sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até ao limite de € 
50.000,00, sempre que cumpridas as disposições legais a que se refere a 
alínea a) do n.º 1 do artº 16º e a alínea a) do n.º 1 do art.º  20º do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 278/2009, 
desde que cabimentadas por centros de custos próprios, designadamente 
as dotações provenientes do despacho reitoral de atribuição de verbas, 
bem como de receitas próprias no âmbito de PSEC, PSET, I&D, Ac-
ções de Formação, Projectos de Ensino Pós -Graduado, colaborações de 
pessoal docente e FSE;

e) Autorizar a inscrição e a participação de docentes, investigadores, 
trabalhadores não docentes e colaboradores externos em estágios, con-
gressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras 
iniciativas semelhantes que ocorram em território nacional, desde que 
haja cabimento na dotação atribuída;

f) Autorizar o uso de automóvel próprio nas situações referidas nas 
alíneas b) e c) do n.º 1.1.1 e nas alíneas a), b) e d) do n.º 1.1.2 do Des-
pacho RT -29/2002, de 22 de Julho;




