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Os(as) candidatos(as) devem declarar no formulário de candidatura, 
sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de 
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de seleção, nos termos do diploma supramencionado.

27 — A celebração do contrato decorrente do presente procedimento, 
está condicionada à aceitação dos encargos dele decorrentes como elegí-
veis para financiamento, por parte da FCT, e da celebração da respetiva 
adenda ao contrato programa celebrado entre a IC e a FCT.

1 de agosto de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Luís Curral.
311559587 

 Despacho n.º 8024/2018
Por despacho de 10 de julho de 2018 do Diretor da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência 
delegada pelo Reitor da mesma Universidade, foram autorizadas as cele-
brações dos contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, entre esta Faculdade e os docentes a seguir indicados:

Doutora Ana Catarina Nunes da Silva como Professora Auxiliar Con-
vidada, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período de um ano, com 
efeitos a 1 de setembro de 2018, com a remuneração correspondente ao 
escalão 1, índice 195, nos termos dos artigos 15.º e 31.º do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária, republicado em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto;

Doutora Joana Filipa Henriques Calado como Professora Auxiliar 
Convidada, em regime de tempo parcial a 70 %, pelo período de um 
ano, com efeitos a 1 de setembro de 2018, com a remuneração corres-
pondente ao escalão 1, índice 195, nos termos dos artigos 15.º e 31.º do 
Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto;

Doutora Luana Cunha das Neves Teixeira Ferreira como Professora 
Auxiliar Convidada, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período 
de um ano, com efeitos a 1 de setembro de 2018, com a remuneração 
correspondente ao escalão 1, índice 195, nos termos dos artigos 15.º 
e 31.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado em 
anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto;

Doutora Magda Sofia Valadas Dominguez Roberto como Professora 
Auxiliar Convidada, em regime de tempo parcial a 60 %, pelo período 
de um ano, com efeitos a 1 de setembro de 2018, com a remuneração 
correspondente ao escalão 1, índice 195, nos termos dos artigos 15.º 
e 31.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado em 
anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto;

Doutora Maria Isabel de Araújo Paredes Horta Alves como Professora 
Auxiliar Convidada, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período 
de um ano, com efeitos a 1 de setembro de 2018, com a remuneração 
correspondente ao escalão 1, índice 195, nos termos dos artigos 15.º 
e 31.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado em 
anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto;

Mestre Maria João Varandas dos Santos como Assistente Convidada, 
em regime de tempo parcial a 60 %, pelo período de um ano, com 
efeitos a 1 de setembro de 2018, com a remuneração correspondente ao 
escalão 1, índice 140, nos termos dos artigos 16.º e 32.º do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária, republicado em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto;

Doutora Marta Maria Figueiredo Pedro Vazão de Almeida como 
Professora Auxiliar Convidada, em regime de tempo parcial a 30 %, 
pelo período de um ano, com efeitos a 1 de setembro de 2018, com a 
remuneração correspondente ao escalão 1, índice 195, nos termos dos 
artigos 15.º e 31.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, repu-
blicado em anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto;

Doutor Sérgio Paulo de Jesus Moreira como Professor Auxiliar Convi-
dado, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período de um ano, com 
efeitos a 1 de setembro de 2018, com a remuneração correspondente ao 
escalão 1, índice 195, nos termos dos artigos 15.º e 31.º do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária, republicado em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto.

13 de julho de 2018. — O Diretor Executivo, Nuno Cavalheiro.
311548773 

 Despacho n.º 8025/2018
Por despacho de 18 de julho de 2018 do Diretor da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência 
delegada pelo Reitor da mesma Universidade, foram autorizadas as cele-
brações dos contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, entre esta Faculdade e as docentes a seguir indicadas:

Doutora Ana Sofia de Medina Silva como Professora Auxiliar Convi-
dada, em regime de tempo parcial a 50%, pelo período de um ano, com 
efeitos a 1 de setembro de 2018, com a remuneração correspondente ao 

escalão 1, índice 195, nos termos dos artigos 15.º e 31.º do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária, republicado em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto;

Doutora Paula Alexandra Nunes da Costa Ferreira como Professora 
Auxiliar Convidada, sem remuneração, pelo período de um ano, com 
efeitos a 1 de setembro de 2018, nos termos dos artigos 15.º e 32.º -A 
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado em anexo 
ao Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto;

Doutora Vânia Sofia Gomes de Carvalho como Professora Auxiliar 
Convidada, em regime de tempo parcial a 30%, pelo período de um ano, 
com efeitos a 1 de setembro de 2018, com a remuneração correspondente 
ao escalão 1, índice 195, nos termos dos artigos 15.º e 31.º do Estatuto 
da Carreira Docente Universitária, republicado em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto.

30 de julho de 2018.— O Diretor Executivo, Nuno Cavalheiro.
311552069 

 Instituto de Ciências Sociais

Despacho (extrato) n.º 8026/2018
1 — Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 32.º dos Estatutos 

do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, publicados 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro de 2014, 
em anexo ao Despacho n.º 2785/2014 do Reitor da Universidade de 
Lisboa, o Conselho de Gestão é constituído pela Diretora, que preside, 
o Diretor Executivo do Instituto e três vogais designados pela Diretora 
de entre investigadores do Instituto;

2 — Considerando que a Diretora foi eleita pelo Conselho de Escola 
do Instituto em 27 de junho de 2018 e que o Reitor da Universidade de 
Lisboa procedeu à posse da respetiva titular em 23 de julho de 2018.

Nomeio os seguintes vogais do Conselho de Gestão:

a) Doutor José Manuel Rodrigues Ferreira Sobral, investigador prin-
cipal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa;

b) Doutor Luís Manuel Macedo Pinto de Sousa, investigador auxiliar 
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa;

c) Doutora Filipa Maria Lowndes Marques Araújo Vicente, inves-
tigadora auxiliar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa;

d) Lic.º António Martinho de Almeida Novo, Diretor Executivo do 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

3 — As nomeações produzem efeitos a partir de 23 de julho de 2018, 
com exceção da referida no n.º 3, a qual tem efeitos a partir de 27 de 
agosto de 2018.

4 — Proceda -se à publicação do presente despacho no Diário da 
República, porquanto o mesmo tem eficácia externa.

9 de agosto de 2018. — A Diretora, Prof.ª Doutora Karin Elizabeth 
Wall Gago.

311577803 

 Instituto de Educação

Despacho (extrato) n.º 8027/2018
Por despacho do Senhor Diretor de 27/07/2018, proferido ao abrigo da 

alínea b), do n.º 2, do artigo 42.º do Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março, foram 
designados os seguintes professores para integrarem o júri de equiva-
lência de habilitações ao nível de Mestrado, requeridas por Uaiana e 
Silva Prates:

Presidente: Doutora Hélia Margarida Aparício Pintão de Oliveira, 
Professora Auxiliar do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.

Vogais:
Doutor João José de Carvalho Correia de Freitas, Professor Auxi-

liar da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de 
Lisboa;

Doutora Neuza Sofia Guerreiro Pedro, Professora Auxiliar do Instituto 
de Educação da Universidade de Lisboa.

27 de julho de 2018. — O Diretor Executivo, Nuno Joel Cavalheiro.
311552433 


