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c) Decidir em matéria de gestão de espaços pedagógicos e espaços 
comuns da FML, com possibilidade de subdelegar na Diretora do De-
partamento de Gestão Administrativa, Dra. Isabel Aguiar, sempre que a 
utilização não implique o pagamento de serviços, nos termos previstos 
nos regulamentos em vigor;

d) Autorizar os pedidos de férias de pessoal docente e investigador, 
bem como as suas alterações e interrupções.

2 — São subdelegadas na Subdiretora da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa, Professora Doutora Ana Maria Ferreira de 
Sousa Sebastião, as competências que me foram delegadas pelo Reitor 
da Universidade de Lisboa, através do Despacho de 24 de julho de 
2015, já acima referido, para praticar os seguintes atos identificados 
nesse Despacho:

a) Conceder a dispensa de serviço docente a que se refere o n.º 5 do 
artigo 77.º do ECDU;

b) Conceder licenças aos docentes e investigadores, autorizar pedidos 
de equiparação a bolseiro, deslocações em serviço e demais dispensas 
de serviço;

c) Reconhecer os acidentes de serviço e as doenças profissionais e 
autorizar as respetivas despesas;

d) Autorizar o exercício de atividades em regime de acumulação.

3 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados desde 9 de 
julho de 2018 até à data da publicação do presente despacho no Diário 
da República.

16 de julho de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
311535018 

 Despacho n.º 7915/2018

Delegação de Competências no Subdiretor
Prof. Doutor Mamede de Carvalho

Nos termos dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, do n.º 7 
do artigo 24.º e no n.º 6 do artigo 28.º dos Estatutos da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa, publicados no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 102, de 28 de maio de 2018, em anexo ao Despacho 
n.º 5323 -A/2018 do Reitor da Universidade de Lisboa, e nos termos do 
Despacho do Reitor da Universidade de Lisboa, de 24 de julho de 2015, 
publicado sob o n.º 9026/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 156, 
de 12 de agosto de 2015, determino que:

1 — São delegadas no Subdiretor da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa, Professor Doutor Mamede Alves de Carvalho, as 
seguintes competências:

a) Coordenar a gestão corrente do Edifício, designado em projeto de 
Câmara Pestana, futuro Edifício Reynaldo dos Santos;

b) Receber, tratar e despachar os processos relacionados com expe-
rimentação animal e com o Biotério;

c) Receber, tratar e despachar os requerimentos apresentados por 
candidatos e estudantes.

2 — São delegadas no Subdiretor da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa, Professor Doutor Mamede Alves de Carvalho, na 
minha ausência e em minha substituição, as competências para praticar os 
atos identificados no artigo 28.º dos Estatutos da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa.

3 — São subdelegadas no Subdiretor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, Professor Doutor Mamede de Carvalho, as 
competências que me foram delegadas pelo Reitor da Universidade de 
Lisboa, através do Despacho de 24 de julho de 2015, já acima referido, 
para praticar os seguintes atos identificados nesse Despacho:

Receber, tratar e despachar, de acordo com os critérios estabelecidos, 
os processos de mudança de curso, transferência, reingresso e concur-
sos especiais de candidatura ao ensino superior e, sendo caso disso, na 
sequência do deferimento desses pedidos, ouvido o conselho científico, 
estabelecer para cada interessado um plano de integração curricular.

4 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados desde 9 de 
julho de 2018 até à data da publicação do presente despacho no Diário 
da República.

16 de julho de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
311535001 

 Instituto de Ciências Sociais

Aviso (extrato) n.º 11300/2018
Faz -se público que a Professora Doutora Ana Margarida de Seabra 

Nunes de Almeida foi eleita Presidente do Conselho Científico do Ins-
tituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, nos termos das 
disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 23.º, e alínea a), n.º 1, do 
artigo 24.º dos Estatutos do Instituto de Ciências Sociais da Univer-
sidade de Lisboa, do artigo 18.º do Regulamento eleitoral anexo aos 
referidos Estatutos e da alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos da 
Universidade de Lisboa, tendo tomado posse em 23 de julho de 2018, 
conferida pelo Reitor, Professor Doutor António da Cruz Serra. (Isento 
de fiscalização prévia do T.C.)

25 de julho de 2018. — O Diretor Executivo, António Martinho 
Novo.

311538534 

 Aviso (extrato) n.º 11301/2018
Faz -se público que o Professor Doutor João Manuel Monteiro de 

Castro Vasconcelos foi eleito Presidente do Conselho Pedagógico do 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, nos termos das 
disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 28.º dos Estatutos do Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, do n.º 1 do artigo 19.º 
do Regulamento eleitoral anexo aos referidos Estatutos e da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa, tendo 
tomado posse em 23 de julho de 2018, conferida pelo Reitor, Professor 
Doutor António da Cruz Serra. (Isento de fiscalização prévia do T.C.)

25 de julho de 2018. — O Diretor Executivo, António Martinho 
Novo.

311538615 

 UNIVERSIDADE LUSÍADA

Aviso n.º 11302/2018
Considerando a necessidade de ser publicado um Regulamento que 

defina as regras dos concursos especiais para acesso e ingresso nos 
1.os Ciclos de Estudos e Integrado de Mestrado da Universidade Lu-
síada — Norte;

Determino, nos termos do artigo 14.º, n.º 3, do Decreto -Lei n.º 64/2006, 
de 21 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, dos artigos 14.º e 26.º do 
Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, a publicação do Regula-
mento dos Concursos Especiais de Acesso e Ingresso nos 1.os Ciclos de 
Estudos e Integrado de Mestrado da Universidade Lusíada — Norte, 
como anexo ao presente aviso e que dele faz parte integrante.

2 de agosto de 2018. — O Reitor da Universidade Lusíada — Norte, 
Afonso Filipe Pereira de Oliveira Martins.

ANEXO

Regulamento dos Concursos Especiais de Acesso
e Ingresso nos 1.os Ciclos de Estudos e Integrado

de Mestrado da Universidade Lusíada — Norte

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento estabelece as regras dos concursos especiais 
para acesso e ingresso nos 1. os Ciclos de Estudos e Integrado de Mes-
trado da Universidade Lusíada — Norte.

Artigo 2.º
Modalidades de concursos especiais

1 — Os concursos especiais de acesso destinam -se a candidatos com 
situações habilitacionais específicas.


