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 Despacho (extrato) n.º 8342/2014

Na sequência de proposta apresentada ao Conselho Científico da 
Escola de Ciências e Tecnologia desta Universidade, o qual deu parecer 
favorável em 15 de janeiro de 2014, foi aprovada a alteração das carac-

terísticas da unidade curricular de «Projeto», pertencente ao curso de 
licenciatura em Ciência e Tecnologia Animal, a que se refere o Despacho 
n.º 27428/2007, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 235, 
de 6 de dezembro de 2007, passando a partir do ano letivo de 2014 -2015, 
a ter as seguintes características: 

Unidade curricular Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2)

Projeto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZOO S 208 T — 15; P — 45; OT — 2 8

 A supramencionada alteração foi, de acordo com o estipulado nos 
artigos 75.º a 80.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação 
que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, registada 
em 8 de maio de 2014 pela Direção -Geral do Ensino Superior com o 
número de registo de alteração R/A -Ef 1704/2011/AL01.

16 de junho de 2014. — A Vice -Reitora, Maria Filomena Mendes.
207903392 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Anúncio (extrato) n.º 165/2014
Para efeitos do disposto no artigo 12.º, n.º 6, da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro, por força do disposto no artigo 73.º do Regime do Con-
trato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, declara -se que os trabalhadores, Ana Mary Oliveira 
Ferreira e João Filipe Francisco Marques, concluíram com sucesso o seu 
período experimental na carreira e categoria de Técnico Superior, com 
a classificação final de 17,9 e 17,8 valores, respetivamente, de acordo 
com o processo de avaliação elaborado nos termos do disposto no n.º 4 
do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, que se encontra 
arquivado no processo individual.

16 de junho de 2014. — O Reitor da Universidade de Lisboa, António 
Cruz Serra.

207905855 

 Despacho n.º 8343/2014
1 — Nos termos do disposto no artigo 36.º do Código do Procedimento 

Administrativo, em harmonia com o Despacho n.º 338/2014, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro, subdelego na 
Coordenadora do Gabinete de Auditoria Interna, Dra. Maria José Gama 
da Silva Cunha, as competências para:

a) Aprovar o plano anual de férias do pessoal, autorizar o seu gozo 
e as suas eventuais alterações, bem como autorizar o gozo de metade 
do período de férias vencido no ano anterior com o vencido no ano 
em causa;

b) Justificar e injustificar faltas, nos termos da lei;
c) Autorizar os mapas de assiduidade mensais;
d) Autorizar a realização de despesas com empreitadas e com a loca-

ção e aquisição de bens e serviços e respetiva contratação, respeitantes 
à atividade desenvolvida nas respetivas unidades operativas, até ao 
limite de 1.000,00€.

2 — As subdelegações constantes do presente despacho não preju-
dicam o poder de avocação que me cabe enquanto entidade subdele-
gante.

3 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados pelos di-
rigentes abrangidos pelo presente despacho desde a data da respetiva 
tomada de posse.

17 de junho de 2014. — A Administradora, Ana Maduro.
207901464 

 Faculdade de Direito

Despacho n.º 8344/2014
Nos termos do artigo 35.º a 41.º do Código do Procedimento Adminis-

trativo, nos termos dos Estatutos da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, aprovados pelo Despacho do Reitor da Universidade de Lis-

boa, de 27 de novembro de 2013, e publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 232, de 29 de novembro de 2013 e despacho de delegação 
do Diretor de 9 de maio de 2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 102, de 28 de maio de 2014, determino que:

1 — São subdelegadas no Chefe da Divisão Académica, Mestre Mi-
guel Martins, as competências para a prática dos seguintes atos referentes 
ao 1.º, 2.º e 3.º ciclos e cursos pós -graduados não conferentes de grau:

a) Autorizar a emissão de certidões e de declarações de documentos 
arquivados;

b) Autorizar a emissão de certidões e emitir declarações de matrícula, 
de inscrição, de frequência, de aproveitamento de disciplinas feitas e 
respetivas classificações;

c) Autorizar a prática de atos fora de prazo, cobrando as respetivas 
taxas;

d) Autorizar as mudanças de turno e ou de turma por parte de alunos 
do 1.º ciclo;

e) Autorizar a anulação de matrículas nos termos das normas aplicá-
veis sobre propinas;

f) Autorizar a apresentação de candidaturas fora de prazo quando o 
numerus clausus do curso pretendido não esteja preenchido;

g) Reconhecer o estatuto de trabalhador -estudante e outros estatutos 
especiais;

h) Autorizar a inscrição de estudantes em regime livre.

2 — Em relação às matérias acima referidas fica o delegado autori-
zada a subdelegar.

3 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados pelo Mestre 
Miguel Martins.

16 de junho de 2014. — A Diretora Executiva, Ana Paula Carreira.
207902225 

 Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 8345/2014
Por despacho de 3 de março de 2014 do Diretor da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa, no uso das suas competências:
Foi renovada a comissão de serviço de Rui Miguel dos Santos Gomes no 

cargo de Direção Intermédia de 4.º Grau, como Coordenador do Núcleo de 
Recursos Humanos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 
a partir de 05 de junho de 2014, nos termos do n.º 1do artigo 23.º da Lei 
n.º 2/2004,de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 21/2005, de 30 de agosto, 
64 -A/2008, de 31 de dezembro,3B/2010,de 28 de abril e 64/2011, de 22 de 
dezembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de junho de 2014. — O Diretor da Faculdade de Medicina de 
Lisboa, Prof. Doutor J. Fernandes e Fernandes.

207904226 

 Despacho (extrato) n.º 8346/2014
Por despacho de 3 de março de 2014 do Diretor da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa, no uso das suas competências:

Foi renovada a comissão de serviço de Alexandra Maria Chagas Lopes 
Teixeira no cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, como Coordenadora 
do dos Polos Administrativos da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, a partir de 05 de junho de 2014, nos termos do n.º 1do artigo 23.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 21/2005, de 30 de 
agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro,3B/2010,de 28 de abril e 64/2011, 
de 22 de dezembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de junho de 2014. — O Diretor da Faculdade de Medicina de 
Lisboa, Prof. Doutor J. Fernandes e Fernandes.

207904291 




