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 Despacho n.º 427/2018
Por despacho de 12 de setembro de 2017 do Presidente do Instituto 

Superior Técnico:
Gernot Eichmann — autorizado o contrato de trabalho em funções pú-

blicas a termo resolutivo certo, para exercer funções de Professor Auxiliar 
Convidado, ao abrigo do artigo 32.º -A, em regime de tempo parcial de 
30 %, no Instituto Superior Técnico, com efeitos a partir de 01 de julho de 
2017 e válido pelo período de 12 meses no Departamento de Física.

19 de novembro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Morgado.

311009717 

 Despacho n.º 428/2018
Considerando a alteração ao Regulamento de Organização e Funciona-

mento dos Serviços de Natureza Administrativa e Apoio Técnico do Ins-
tituto Superior Técnico, publicado através do Despacho n.º 1503/2017, 
inserto no Diário da República, 2.ª série, N.º 32, de 14 de fevereiro de 
2017, adiante designado como Regulamento;

Considerando a necessidade de, tão rapidamente quanto possível, de-
signar os dirigentes das unidades funcionais, de modo a evitar situações 
de rutura no exercício das atividades correntes do IST;

Considerando que o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e 
Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, 
adiante designado por Estatuto do Pessoal Dirigente, constante da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 
de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, que a republicou, 68/2013, 
de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, estabelece no n.º 1 do 
artigo 27.º que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de 
substituição nos casos de vacatura de lugar;

Considerando que o cargo de Coordenador da Área de Pós -Graduação 
do Instituto Superior Técnico, previsto no n.º 2 do artigo 70.º do Regu-
lamento, se encontra vago;

Considerando que o mesmo cargo é equiparado, para todos os efeitos 
legais, a cargo de direção intermédia de 2.º grau;

Considerando que a licenciada Júlia da Conceição Pacífico de Oliveira, 
Técnica Superior no Instituto Superior Técnico, preenche os requisitos 
legais e é detentora de aptidão e competência técnica para o exercício 
das funções inerentes ao mencionado cargo;

Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.º e 27.º do Es-
tatuto do Pessoal Dirigente, e do artigo 100.º do Regulamento de Or-
ganização e Funcionamento dos Serviços de Natureza Administrativa 
e Apoio Técnico do Instituto Superior Técnico, nomeio a licenciada 
Júlia da Conceição Pacífico de Oliveira, Coordenadora da Área de Pós-
-Graduação do Instituto Superior Técnico, em regime de substituição, 
com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.

14 de dezembro de 2017. — O Presidente do Instituto Superior Téc-
nico, Arlindo Manuel Limede de Oliveira.

311007343 

 Despacho n.º 429/2018

Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico, no uso da 
competência delegada pelo Magnifico Reitor da Universidade Técnica de 
Lisboa (Despacho n.º 15133, de 20 de novembro de 2013, publicado no 
Diário da República, 2.ª série do n.º 225 de 20 de novembro de 2013), foi 

autorizado, após conclusão do período experimental, a manutenção do con-
trato do Doutor José Dinis Silvestre, vinculada por contrato de trabalho em 
Funções Públicas por tempo indeterminado, em regime de exclusividade, 
na categoria de Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 17 de dezembro 
de 2017, auferindo o vencimento correspondente ao 1.º escalão e ao nível 
remuneratório entre o 53 e o 54 da tabela remuneratória única.

Relatório final relativo à avaliação do período experimental 
do Doutor José Dinis Silvestre

De acordo com o parecer favorável dos Professores Catedráticos, 
Doutor Jorge Manuel Caliço Lopes de Brito, Doutor Fernando António 
Baptista Branco, sobre o relatório de avaliação do período experimental, 
apresentado pelo Doutor José Dinis Silvestre, nos termos do artigo 19.º 
do ECDU, o Conselho Científico, em reunião de 11 de maio de 2017, 
deliberou, por unanimidade, dos Professores Catedráticos e Associa-
dos presentes na referida reunião, manter por tempo indeterminado o 
contrato de trabalho em funções públicas do Professor Auxiliar Doutor 
José Dinis Silvestre.

18 de dezembro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Morgado.

311007505 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 430/2018
Considerando que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 132.º da Lei 

n.º 62/2007, de 10 de setembro, que aprovou o regime jurídico das institui-
ções de ensino superior, e no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 20/2017, 
de 21 de fevereiro, os Estatutos da Universidade Nova de Lisboa foram 
objeto de revisão estatutária e homologados pelo Despacho Normativo 
n.º 2/2017, de 2 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 91, 
de 11 de maio, e retificados pela Declaração de Retificação n.º 482 -A/2017, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, de 19 de julho;

Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 50.º dos Estatutos 
da Universidade Nova de Lisboa, os estatutos das Unidades Orgânicas 
da Universidade «são obrigatoriamente revistos, para serem adequados 
às alterações aos presentes estatutos, no prazo de seis meses a contar da 
data de entrada em vigor destas»;

Considerando que, nos termos das disposições conjugadas da alínea e) 
do n.º 1 e do n.º 5 do artigo 10.º, bem como a alínea c) do artigo 5.º 
dos Estatutos Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lis-
boa — Nova School of Business and Economics a alteração dos seus 
Estatutos carece de aprovação por maioria absoluta dos seus membros, 
ouvido o conselho científico;

Considerando que, na sua reunião de 30 de novembro de 2017, o 
referido Conselho de Faculdade aprovou, por unanimidade dos mem-
bros presentes que representam a maioria absoluta dos membros do 
Conselho em efetividade de funções, o projeto de revisão dos Estatutos 
da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa — Nova 
School of Business and Economics;

Ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 21.º dos Estatutos 
da Universidade Nova de Lisboa, determino o seguinte:

Artigo único
São homologados os Estatutos da Faculdade de Economia da Uni-

versidade Nova de Lisboa — Nova School of Business and Economics, 
cujo texto vai publicado em anexo ao presente despacho.

14 de dezembro de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor João Sàágua.

Estatutos da Faculdade de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa — Nova

 School of Business and Economics

CAPÍTULO I

Natureza e missão

Artigo 1.º
Natureza

1 — A Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lis-
boa — Nova School of Business and Economics, abreviadamente de-


