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brações dos contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, entre este Instituto e os docentes a seguir indicados:

Doutora Ana Luísa Fernandes Paz como Professora Auxiliar Convi-
dada, em regime de tempo parcial a 40 %, 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 Ana Isabel Ricardo Gonçalves Pedro como Professora Au-
xiliar 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;

Doutor António Carlos da Luz Correia como Professor Auxiliar Convi-
dado, em regime de tempo parcial a 10 %, 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 Carolina Micaela Costeira e Pereira como Assistente 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 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 Catarina Micaela dos Santos Sobral como Professora Auxiliar 
Convidada, em regime de tempo parcial a 25 %, 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 Elsa Maria Biscaia da Silveira Machado como Assistente 
Convidada, em regime de tempo parcial a 25 %, pelo período de um 
ano, com efeitos a 1 de setembro de 2018, com a remuneração corres-
pondente 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 Joana Andreia Domingues Viana como Professora Auxiliar 
Convidada, em regime de tempo parcial a 65 %, 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;

Mestre Joana da Fonte Dias Gomes da Mata Pereira como Assistente 
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 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;

Mestre Joana Filipa Vieira Gomes Barreiros Marques como Assistente 
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 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;

Doutor José Tomas Vargues Patrocinio como Professor Auxiliar Con-
vidado, em regime de tempo parcial a 25 %, 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 Teresa Maldonado Covas de Sousa Conceição como 
Assistente Convidada, em regime de tempo parcial a 10 %, 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;

Mestre Marisa Alexandra Ferreira Quaresma como Assistente Convi-
dada, em regime de tempo parcial a 20 %, 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 Isabel Silva Mateus de Almeida como Professora 
Auxiliar Convidada, em regime de tempo parcial a 75 %, 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 Nuno Miguel Taborda Cid Dorotea como Assistente Convi-
dado, 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 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.

4 de setembro de 2018. — O Diretor Executivo, Nuno Cavalheiro.
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 Instituto Superior de Agronomia

Aviso n.º 13776/2018
Faz -se público que o Professor Associado com Agregação, Doutor 

António José Guerreiro de Brito foi eleito Presidente do Instituto Su-
perior de Agronomia (ISA) da Universidade de Lisboa (ULisboa), nos 
termos das disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 12.º dos Estatutos 
do ISA, homologados pelo Despacho n.º 2968/2018, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 58, 22 de março e da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 26.º dos Estatutos da ULisboa, tendo tomado posse em 27 de julho 
de 2018, conferida pelo Reitor, Professor Catedrático, Doutor António 
da Cruz Serra, para o quadriénio de 2018 -2022.

08/08/2018. — A Secretária do Instituto Superior de Agronomia, 
Maria José Cunha.

311658714 

 Despacho n.º 9077/2018
Considerando que o Conselho de Gestão do Instituto Superior de 

Agronomia (ISA) da Universidade de Lisboa é composto por um máximo 
de cinco membros, incluindo o Presidente do ISA, que preside, um Vice-
-Presidente da Escola e o Secretário, conforme consagra o artigo 13.º 
dos Estatutos do ISA, Despacho n.º 2968/2018 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 58 de 22 de março;

Ao abrigo da competência que me é atribuída pelo n.º 2 do artigo 13.º 
dos Estatutos do ISA, designo como membros do Conselho de Gestão a 
Vice -Presidente do ISA, Professora Doutora Maria Helena Mendes da 
Costa Ferreira Correia de Oliveira e a Secretária, Dra. Maria José Gama 
da Silva Cunha, com efeitos a partir de 27 de julho de 2018.

27/07/2018. — O Presidente do Instituto Superior de Agronomia, 
Professor Doutor António Guerreiro de Brito.

311658755 

 Despacho n.º 9078/2018
Ao abrigo das competências que me são atribuída pelo artigo 12.º dos 

Estatutos do Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de 
Lisboa (ULisboa), homologados pelo Despacho n.º 2968/2018, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, de 22 de março, e ao abrigo 
dos poderes e autoridade conferidos pela lei para o exercício do cargo 
de Presidente do ISA, cumpre designar formalmente, e para os devidos 
efeitos legais, os Vice -Presidentes que irão coadjuvar -me no exercício 
das minhas competências legais e estatutárias de que me encontro le-
galmente investido. Assim, nomeio, na qualidade de Vice -Presidentes, 
os seguintes professores do ISA:

1 — José Paulo Pimentel de Castro Coelho, Professor Associado 
com Agregação, para o pelouro dos assuntos de ligação à Sociedade, 
designadamente às Empresas e Instituições; para o pelouro dos assuntos 
internacionais relativos à transferência de conhecimento para a Comu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); para o pelouro da 
Co -Coordenação do Gabinete de Projetos para o Empreendedorismo 
e, por fim, para o pelouro de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos 
Estruturantes, em colaboração com a Vice -Presidente Maria da Graça 
Côrte -Real Mira da Silva Abrantes;

2 — Maria Helena Mendes da Costa Ferreira Correia de Oliveira, 
Professora Associada, para o pelouro dos assuntos pedagógicos, fazendo 
a ligação aos Conselhos Científico e Pedagógico; para o pelouro dos 
assuntos académicos, coordenando a Divisão Académica e fazendo 
a ligação aos Programas de Mobilidade (ERASMUS + e outros); e 
por fim, para o pelouro dos assuntos científicos fazendo a ligação ao 
Conselho Científico;

3 — Maria da Graça Côrte -Real Mira da Silva Abrantes, Professora 
Auxiliar, para o pelouro de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos 
Estruturantes, em colaboração com o Vice -Presidente Professor José 
Paulo Pimentel de Castro Coelho; para o pelouro das Tecnologias de 
Informação e Comunicação, coordenando o Centro de Informática do 
ISA (CIISA); para o pelouro da Co -Coordenação do Gabinete de Projetos 
para a ID+I, incluindo a gestão de processos de propriedade intelectual; 
por último, para o pelouro dos assuntos internacionais associados a 
redes temáticas.


