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Funções e Cargos ocupados
É desde novembro de 2015 Coordenador do Núcleo de Infraes-

truturas e Telecomunicações do Departamento de Informática dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, sendo responsável 
pela equipa e tendo funções de planeamento, gestão e administra-
ção de infraestrutura de redes de dados, de voz fixa e voz móvel da 
Universidade.

De agosto de 2013 a novembro de 2015 desempenhou o cargo de 
Engenheiro de Redes no Núcleo de Infraestruturas e Telecomunicações 
do Departamento de Informática dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa, tendo como funções o planeamento, gestão e administração 
da infraestrutura de rede sob a responsabilidade desse núcleo (onde 
se inclui a infraestrutura de rede de 15 das 21 Unidades Orgânicas da 
Universidade de Lisboa).

De julho de 2012 a agosto de 2013 desempenhou o cargo de Admi-
nistrador de Redes e Sistemas no Gabinete de Informática da Reitoria da 
Universidade Técnica de Lisboa, tendo como funções o suporte, gestão e 
administração de sistemas e infraestrutura de rede da Reitoria e Serviços 
de Ação Social da Universidade Técnica de Lisboa. Durante este período, 
foi também responsável pelo desenho, planeamento e implementação 
do projeto “Cloud@UTL” e projeto de interligação e normalização de 
redes, sistemas e processos decorrente da fusão entre a Universidade 
Técnica de Lisboa e a Universidade de Lisboa.

De janeiro de 2004 a outubro de 2011 desempenhou o cargo de 
Administrador de Sistemas na Direção de Serviços de Informática do 
Instituto Superior Técnico (DSI/CIIST), tendo como funções a gestão 
e administração de servidores e serviços de diretório (LDAP) e de 
autenticação central do IST (Kerberos), o desenvolvimento de aplicações 
de gestão e otimizações de serviços disponibilizados pela DSI/CIIST. 
Durante este período foi também responsável pela gestão e administração 
de servidores e serviços Shell, Web e Base de Dados, assim como pela 
gestão e administração de sistemas e rede do Laboratório de Tecnologias 
de Informação (LTI) da DSI/CIIST.

Foi ainda Formador e responsável por vários cursos de formação 
profissional organizados pelo Núcleo de Pós -Graduação e Formação 
Contínua do Instituto Superior Técnico, dos quais se destacam “Sistema 
Operativo Linux”, “Administração e Operação de Sistemas Linux” e 
“Segurança Informática de Redes e Sistemas Linux”.

Outras atividades relevantes:
Tem participado em diversos júris de procedimentos concursais para 

a ocupação de postos de trabalho na Administração Pública e para a 
contratação pública de bens e serviços.

É membro efetivo (grau de qualificação E2) do Colégio de Engenharia 
Informática da Ordem dos Engenheiros.

311243775 

 Faculdade de Belas-Artes

Despacho n.º 3816/2018
Considerando a minha ausência no período de 09 a 17 de abril devido 

a uma deslocação oficial à China no âmbito de um convite da China 
Academy of Arts em Hangzhou;

Considerando que ambas as Vice -Presidentes da Faculdade, pela 
importância estratégica desta deslocação, me acompanham na visita;

Considerando a necessidade de agilizar procedimentos administrativos 
no âmbito da gestão corrente da Faculdade;

Considerando que a Diretora Executiva, Dra. Ana Paula Carreira 
reúne as competências e conhecimentos necessários à boa execução 
dos procedimentos que venham a ser necessários efetuar na minha 
ausência;

Delego nos termos dos artigos 44.º a 47.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
a minha competência própria e a delegada, que se afigure necessária ao 
cumprimento de obrigações legais e à realização da gestão corrente da 
Faculdade, nomeadamente:

a) A assinatura de documentação relacionada com os processos 
Eramus +;

b) A assinatura de contratos, adjudicações ou outras no âmbito da 
Contratação Pública;

c) A assinatura de Diplomas, certidões ou outros documentos de 
âmbito Académico;

d) A assinatura de outros documentos, que no âmbito da gestão cor-
rente da Faculdade se afigurem de cumprimento urgente e inadiável.

5 de abril de 2018. — O Presidente, Prof. Doutor Vítor dos Reis.
311256808 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 5030/2018
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira 

datada de 01/02/2018, foram autorizadas as celebrações de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para a Escola 
Superior de Tecnologias e Gestão, os seguintes docentes:

Agostinho Renato Mendonça Marques, como Assistente Convidado 
em regime de tempo parcial (30 %), a partir de 26 de fevereiro de 2018 
e termo a 06 de julho de 2018, com a remuneração correspondente ao 
primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única 
aplicada aos docentes do politécnico;

Cátia Sofia Alves Gouveia, como Assistente Convidado em regime 
de tempo parcial (25 %), a partir de 26 de fevereiro de 2018 e termo a 
06 de julho de 2018, com a remuneração correspondente ao primeiro 
escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única aplicada 
aos docentes do politécnico;

Dorita Mendonça, como Assistente Convidado em regime de tempo 
parcial (30 %), a partir de 26 de fevereiro de 2018 e termo a 06 de julho 
de 2018, com a remuneração correspondente ao primeiro escalão, entre 
o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única aplicada aos docentes 
do politécnico;

Henrique Alexandre Carvalho Nunes, como Assistente Convidado 
em regime de tempo parcial (25 %), a partir de 14 de fevereiro de 2018 
e termo a 31 de julho de 2018, com a remuneração correspondente ao 
primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única 
aplicada aos docentes do politécnico;

Luís Jorge Abreu Dias, como Assistente Convidado em regime de 
tempo parcial (15 %), a partir de 26 de fevereiro de 2018 e termo a 
06 de julho de 2018, com a remuneração correspondente ao primeiro 
escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única aplicada 
aos docentes do politécnico;

Milton Rúben Rodrigues Aguiar, como Assistente Convidado em 
regime de tempo parcial (55 %), a partir de 01 de março de 2018 e 
termo a 15 de setembro de 2018, com a remuneração correspondente ao 
primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única 
aplicada aos docentes do politécnico;

Paula Cristina de Vasconcelos Vieira Nóia, como Assistente Convi-
dado em regime de tempo parcial (40 %), a partir de 26 de fevereiro de 
2018 e termo a 06 de julho de 2018, com a remuneração correspondente 
ao primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única 
aplicada aos docentes do politécnico;

Isabel Tânia Costa Silva Gouveia, como Assistente Convidado em 
regime de tempo parcial (30 %), a partir de 26 de fevereiro de 2018 e 
termo a 06 de julho de 2018, com a remuneração correspondente ao 
primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única 
aplicada aos docentes do politécnico;

6 de abril de 2018. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
311258825 

 Aviso (extrato) n.º 5031/2018
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira 

datada de 15/02/2018, foi autorizada a celebração de contrato de traba-
lho em funções públicas a termo resolutivo certo, para a Faculdade de 
Ciências Exatas e da Engenharia, a seguinte docente:

Mestre Helena Teresa da Costa Kaufmann, como Assistente Convi-
dado em regime de tempo parcial (55 %), a partir de 19 de fevereiro de 
2018 e termo a 30 de junho de 2018, com a remuneração correspondente 
ao primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 37, da tabela única 
aplicada aos docentes universitários;

6 de abril de 2018. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
311259149 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Médicas

Despacho n.º 3817/2018
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 46.º do Anexo à Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho do 
Sr. Diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa, de 22 de março de 2018, foi homologada a avaliação final do 
período experimental, o qual foi concluído com sucesso, do trabalhador 
Ricardo Teixeira Amaral, na carreira e categoria de assistente técnico, de 


