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(i) efetuar candidatura; (ii) visualizar os emolumentos e informação 
sobre o procedimento para proceder ao pagamento dos mesmos; 
(iii) visualizar o estado da candidatura após a sua submissão e o 
resultado da seriação da mesma.

5 — Após conclusão e submissão da candidatura, o candidato rece-
berá notificação por correio eletrónico com confirmação da submissão 
e informação sobre os valores a pagamento, quando aplicável.

6 — A candidatura apenas poderá ser analisada e validada após 
pagamento dos emolumentos nos prazos estabelecidos (3 dias após o 
envio de notificação para pagamento), caso sejam devidos no âmbito 
do concurso a que se candidata.

7 — No caso de não validação da candidatura, o candidato será no-
tificado de tal, devendo aceder online à sua candidatura para introduzir 
os documentos ou informação em falta na mesma. O candidato terá de 
submeter novamente a candidatura com os documentos ou informação 
em falta no prazo máximo de 24 horas após notificação. No caso de 
não o efetuar neste prazo ou não introduzir os documentos em falta, 
a candidatura não será considerada na seriação.

8 — Serão excluídos do processo de candidatura os requerentes 
que prestem falsas declarações, não sendo devido o reembolso de 
taxas, caso tal se aplique à candidatura.

9 — Serão recusadas as candidaturas, sem direito a reembolso dos 
emolumentos que hajam sido pagos, apresentadas por candidatos que 
se encontrem numa das seguintes condições:

a) Não cumpram os requisitos a que estão sujeitos no âmbito do 
concurso ou regime a que se candidatam, nos termos estipulados no 
presente regulamento;

b) Estejam prescritos no ensino superior, conforme previsto no 
n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, alterada pela 
Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto;

c) Não tenham procedido ao pagamento dos emolumentos do respe-
tivo concurso ou regime a que se candidatam, nos prazos estabelecidos, 
de acordo com a tabela de emolumentos da UÉ em vigor.

Artigo 7.º
[...]

1 — [...]
2 — No caso de colocação e efetivação de matrícula, o estudante 

deverá apresentar documento de identificação e visto (quando apli-
cável), no prazo máximo de 30 dias após efetuar matrícula ou no ato 
de entrega dos pré -requisitos, caso tal se aplique ao curso de 1.º ciclo 
em que o candidato foi colocado. A apresentação deve ser efetuada no 
Balcão de Atendimento dos Serviços Académicos da Universidade de 
Évora. A matrícula é anulada se o estudante não efetuar a apresenta-
ção até 30 de setembro do ano letivo em que ingressa, ou no ato da 
matrícula quando esta ocorra em data posterior. Até que se efetive o 
referido procedimento, não será emitido qualquer comprovativo de 
matrícula, certificado de aproveitamento ou diploma de conclusão.

Artigo 8.º
[...]

1 — [...]
2 — A autenticação referida no número anterior tem de ser efetuada 

até 31 de dezembro do ano letivo em que ingressa, sendo anulada a 
matrícula sempre que a autenticação não se verifique. Até que se 
efetive a autenticação referida, não será emitido qualquer certificado 
de aproveitamento ou diploma de conclusão.

3 — [...]»
21/02/2018. — A Reitora da Universidade de Évora, Ana Costa 

Freitas.
311152511 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Direito

Contrato (extrato) n.º 132/2018
Por despacho do Diretor da Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, Professor Doutor Pedro Romano Martinez, proferido por 
delegação do Reitor, conforme publicação no Diário da República, 
2.ª série, n.º 20, de 29 de janeiro de 2016:

Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, a termo reso-
lutivo certo, em regime de tempo parcial na percentagem de 50 %, na 

categoria de assistente convidado, com efeitos a 1 de outubro de 2017, 
e termo a 31 de gosto de 2018, entre esta Faculdade e o Mestre Pedro 
Francisco Bugalho de Lacerda.

5 de fevereiro de 2018. — A Diretora Executiva, Prof.ª Doutora 
Cláudia Madaleno.

311152617 

 Despacho (extrato) n.º 2303/2018
Por despacho do Diretor, Professor Doutor Pedro Romano Martinez, 

e nos termos do artigo 11.º do Regulamento Geral de Prestação de 
Serviço dos Docentes da Universidade de Lisboa, publicado em Diário 
da República, 2.ª série, n.º 234, de 30 de novembro de 2015, concedida 
licença sabática para o ano letivo 2017/2018, com início a 30 de outubro 
de 2017, à professora auxiliar, Doutora Maria Raquel Aleixo Antunes 
Rei, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 77.º do Decreto -Lei 
n.º 205/2009 de 31 de agosto.

5 de fevereiro de 2018. — A Diretora Executiva, Prof.ª Doutora 
Cláudia Madaleno.

311152577 

 Despacho (extrato) n.º 2304/2018
Por despacho do Diretor, Professor Doutor Pedro Romano Martinez, e 

nos termos do artigo 11.º do Regulamento Geral de Prestação de Serviço 
dos Docentes da Universidade de Lisboa, publicado em DR, 2.ª série, 
n.º 234, de 30 de novembro de 2015, concedida licença sabática aos 
professores da Faculdade, conforme abaixo se indica:

Professor Associado, Doutor José Luís Bonifácio Ramos — pelo 
período correspondente ao 1.º semestre do ano letivo 2018/2019;

Professor Associado, Doutor David José Peixoto Duarte — pelo pe-
ríodo correspondente ao 1.º semestre do ano letivo 2018/2019;

Professor Auxiliar, Doutor Lourenço da Bandeira Manoel de Vilhena 
de Freitas — pelo período correspondente ao 2.º semestre do ano letivo 
2018/2019;

5 de fevereiro de 2018. — A Diretora Executiva, Prof.ª Doutora 
Cláudia Madaleno.

311152585 

 Despacho (extrato) n.º 2305/2018
Por despacho do Diretor, Professor Doutor Pedro Romano Martinez, 

e nos termos do artigo 11.º do Regulamento Geral de Prestação de 
Serviço dos Docentes da Universidade de Lisboa, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 234, de 30 de novembro de 2015, concedida 
licença sabática para o 2.º semestre do ano letivo 2017/2018, ao pro-
fessor associado, Doutor Pedro Cabral Corte -Real de Albuquerque, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 205/2009 
de 31 de agosto.

5 de fevereiro de 2018. — A Diretora Executiva, Prof.ª Doutora Cláu-
dia Madaleno.

311152593 

 Despacho (extrato) n.º 2306/2018
Por despacho do Diretor, Professor Doutor Pedro Romano Martinez, 

e nos termos do artigo 11.º do Regulamento Geral de Prestação de 
Serviço dos Docentes da Universidade de Lisboa, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 234, de 30 de novembro de 2015, concedida 
licença sabática para o ano letivo 2018/2019, nos termos do disposto 
no n.º 1 do artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto, 
ao professor catedrático, Doutor Luís Pedro Rocha de Lima Pinheiro, 
e aos professores auxiliares, Doutora Elsa Marina Rosa Dias Oliveira, 
Doutor João Pedro Oliveira de Miranda, e Doutor Pedro Leitão Pais 
de Vasconcelos.

5 de fevereiro de 2018. — A Diretora Executiva, Prof.ª Doutora Cláu-
dia Madaleno.

311152609 

 Faculdade de Medicina Dentária

Despacho (extrato) n.º 2307/2018
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, na 

Reitoria da Universidade de Lisboa, foi conferida posse, pelo Reitor, 
Professor Doutor António da Cruz Serra, ao Diretor da Faculdade de 
Medicina Dentária, Prof. Doutor Luís Pires Lopes, nos termos das dis-
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posições conjugadas da alínea c) n.º 1 do artigo 29.º dos Estatutos da 
Faculdade de Medicina Dentária e da alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º 
dos Estatutos da Universidade de Lisboa.

21/02/2018. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
311150802 

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 2308/2018
Por despacho de 11 de dezembro de 2017 do Presidente do Instituto 

Superior Técnico, no uso das suas competências:
Foi renovada a comissão de serviço de Cristina dos Santos Paiva Fer-

reira no cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, como Coordenadora 
do Núcleo de Assessoria do CTN, a partir de 01 de março de 2018, nos 
termos do n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro.

22 de fevereiro de 2018. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.

311154586 

 Despacho (extrato) n.º 2309/2018
Por despacho de 11 de dezembro de 2017 do Presidente do Instituto 

Superior Técnico, no uso das suas competências:
Foi renovada a comissão de serviço de Sara Rute Simões Lopes das 

Neves no cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, como Coordenadora 
do Núcleo de Recursos Financeiros do CTN, a partir de 01 de março 
de 2018, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 
31 de dezembro, 3B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro.

22 de fevereiro de 2018. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.

311154537 

 Despacho (extrato) n.º 2310/2018
Por despacho de 11 de dezembro de 2017 do Presidente do Instituto 

Superior Técnico, no uso das suas competências:

Foi renovada a comissão de serviço de Luísa Maria Fontes Pires Mar-
ques no cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, como Coordenadora 
do Núcleo de Projetos e Recursos Humanos do CTN, a partir de 01 de 
março de 2018, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 
64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 
22 de dezembro.

22 de fevereiro de 2018. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.

311154691 

 Despacho (extrato) n.º 2311/2018
Por despacho de 11 de dezembro de 2017 do Presidente do Instituto 

Superior Técnico, no uso das suas competências:

Foi renovada a comissão de serviço de Paulo Sérgio da Costa Rodri-
gues no cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, como Coordenador da 
Área de Serviços Administrativos do CTN, a partir de 01 de março de 
2018, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-
neiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 
de dezembro, 3B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro.

22 de fevereiro de 2018. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.

311154634 

 Despacho (extrato) n.º 2312/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico, e para 

efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
(doravante designada por LTFP), declara -se que a trabalhadora indicada 
concluiu com sucesso o seu período experimental na carreira/categoria 

Nome Carreira/Categoria Data do Despacho

Joana Andreia Palma Fava 
Salgueiro.

Assistente Técnico/As-
sistente Técnico.

29 de janeiro de 
2018.

indicada, de acordo com o processo de avaliação, elaborado nos termos 
do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, que se encontra arquivado 
no seu processo individual. 

 28 de fevereiro de 2018. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.

311167887 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 2313/2018
Em conformidade com o disposto no artigo 58.º, da Lei n.º 66 -B/2007, 

de 28 de dezembro, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro 
e n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro e, na sequência da nomeação do 
Administrador dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, 
o Conselho Coordenador da Avaliação (CCA), no âmbito do Sistema 
Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração 
Pública (SIADAP) dos Serviços de Ação Social da Universidade do 
Minho (SASUM), tem a seguinte constituição:

Doutor António Maria Vieira Paisana, Administrador;
Mestre Fernando Manuel da Silva Parente, Diretor de Serviços do 

Departamento Desportivo Cultural;
Mestre Susana Maria Oliveira e Silva, Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro;
Engenheira Carla da Conceição Martins de Lemos da Cunha Faria, 

Diretora de Serviços do Departamento Alimentar,
Mestre Amélia Sofia Gomes da Costa, Responsável pelo Setor de 

Recursos Humanos.

1 — Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 58.º da Lei n.º 66 -B/2007, 
de 28 de dezembro, foi delegada a presidência do Conselho Coordenador 
da Avaliação, no Doutor António Maria Vieira Paisana.

2 — Em conformidade com o n.º 3 do artigo 60.º do citado diploma, 
foi delegada a competência para homologar as avaliações dos trabalha-
dores dos SASUM, no Doutor António Maria Vieira Paisana.

3 — As presentes delegações produzem efeitos a partir da data da 
sua publicação no Diário da República, considerando -se ratificados 
os atos entretanto praticados na matéria agora delegada, desde 2 de 
novembro de 2017.

26 de janeiro de 2018. — O Reitor, Rui Vieira de Castro.
311152033 

 Despacho n.º 2314/2018
Ao abrigo do disposto no Despacho RT -74/2017, de 7 de dezembro, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 
2018, e no artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo, 
subdelego na Professora Doutora Ana Gabriela Vilela Pereira Macedo, 
Professora Catedrática do Instituto de Letras e Ciências Humanas da 
Universidade do Minho, a competência para presidir ao júri das provas de 
doutoramento em Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e Cul-
turas, requeridas pela Mestre Fernanda Maria Cardoso Pereira Vizcaíno.

A presente subdelegação de competências é feita sem prejuízo dos 
poderes de avocação e produz efeitos a partir da sua publicação no Diário 
da República, considerando -se ratificados os atos entretanto praticados 
na matéria agora delegada.

19 de fevereiro de 2018. — O Vice -Reitor, Ricardo J. Machado.
311150398 

 Despacho n.º 2315/2018
Ao abrigo do disposto no Despacho RT -74/2017, de 7 de dezembro, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2018, 
e no artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo, subdelego 
no Professor Doutor Manuel Rosa Gonçalves Gama, Professor Cate-
drático do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do 


