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 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 12443/2014
Em cumprimento do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, torna -se público que, por despacho exarado a 
09/09/2014, pelo Senhor Diretor da Faculdade Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís José Proença de Figuei-
redo Neves, proferido no uso de competência delegada por Despacho 
n.º 14152/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, 
de 19 de outubro, e nos termos do n.º 5, do artigo 46.º da lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, a trabalhadora Sílvia Marta Pereira de 
Melo Damas, concluiu com sucesso o período experimental, na carreira 
e categoria de Técnica Superior, tendo -lhe sido atribuída a classificação 
final de 19 valores.

30 de outubro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Ana de Campos Cruz.
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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 13541/2014
Considerando,
Que por Despacho do Reitor da anterior Universidade de Lisboa, 

de 5 de julho de 2013, foi autorizada a abertura de concurso para re-
crutamento de um posto de trabalho de Professor Catedrático, na área 
disciplinar de Ciências Cirúrgicas, da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa, publicado pelo Edital n.º 963/2013, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 199, de 15 de outubro;

Que por meu despacho, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 215, de 6 de novembro, com o n.º 14363/2013, deleguei a Presidência 
do Júri deste concurso, no Vice -Reitor, Professor Doutor António Maria 
Maciel de Castro Feijó, com capacidade de subdelegação;

Que por despacho do Senhor Vice -Reitor, Professor Doutor António 
Maria Maciel de Castro Feijó, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 224, de 19 de novembro, com o n.º 15018/2013, a presidência do 
Júri deste concurso foi subdelegada no Professor Doutor José Manuel 
Matos Fernandes e Fernandes, Diretor da Faculdade de Medicina desta 
Universidade;

O regime consagrado no n.º 2 do artigo 39.º do Código do Procedi-
mento Administrativo,

decido:
Avocar o meu despacho publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 215, de 6 de novembro, com o n.º 14363/2013, ficando igualmente 
sem efeito o Despacho n.º 15018/2013, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 224, de 19 de novembro,

Delegar a Presidência do Júri deste concurso no Vice -Reitor, Professor 
Doutor António Maria Maciel de Castro Feijó.

30 de setembro de 2014. — O Reitor, António Cruz Serra.
208196734 

 Despacho n.º 13542/2014
Considerando que os Estatutos da Faculdade de Motricidade Hu-

mana (FMH) foram homologados pelo Despacho n.º 2784/2014, de 
7 de fevereiro, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 
19 de fevereiro;

Considerando que na reunião do Conselho de Escola da FMH, de 1 de 
outubro de 2014, foram aprovadas alterações aos Estatutos da FMH;

Considerando que nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º dos 
Estatutos da Universidade de Lisboa (ULisboa), aprovados pelo Des-
pacho Normativo n.º 5 -A/2013 de 18 de abril, publicados no Diário da 
República, II serie n.º 77, de 19 de abril, compete ao Reitor homologar 
os estatutos das Escolas;

Tendo sido realizada a sua apreciação nos termos do regime legal 
aplicável;

Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º dos Esta-
tutos da ULisboa:

1) Homologo a alteração dos Estatutos da FMH os quais vão publi-
cados em anexo ao presente despacho;

2) Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação 
no Diário da República;

3) Os Estatutos da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade 
de Lisboa são, a final, republicados na íntegra.

20 de outubro de 2014. — O Reitor, António Cruz Serra.

ANEXO

Artigo 1.º
Alteração aos Estatutos da Faculdade

de Motricidade Humana
1 — Os artigos 15.º, 46.º e 54.º dos Estatutos da Faculdade de Motrici-

dade Humana, constantes do Despacho n.º 2784/2014, de 7 de fevereiro, 
publicados no DR 2.ª série n.º 35, de 19 de fevereiro, são alterados e 
passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 15.º
[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — Os membros do Conselho de Escola referidos nas alíneas a), 

b) e c) do n.º 2 do artigo 13.º cessam o seu mandato quando perdem 
as condições de elegibilidade, sendo substituídos até ao final do 
mandato pelos candidatos não eleitos imediatamente a seguir da sua 
lista de candidatura.

6 — Em caso de cessação antecipada do mandato, os membros do 
Conselho de Escola referidos na alínea d) do n.º 2 do artigo 13.º são 
substituídos de acordo com o estabelecido no n.º 2 do artigo 14.º

Artigo 46.º
[...]

1 — [...]
2 — As Unidades de Investigação referidas no número anterior go-

zam de autonomia científica, sem prejuízo da competência própria dos 
órgãos da FMH, estando dotadas de estatutos próprios, coordenador e 
comissão científica, de acordo com a legislação em vigor.

3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — [...]

Artigo 54.º
[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — Os serviços regem -se por regulamento próprio aprovado nos 

termos do n.º 4 do artigo 27.º destes Estatutos.
6 — [...]

Artigo 2.º
Alteração aos Estatutos da Faculdade

de Motricidade Humana
1 — Os artigos 15.º e 16.º do Anexo A, com a epígrafe Regulamento 

Eleitoral, dos Estatutos da Faculdade de Motricidade Humana, constantes 
do Despacho n.º 2784/2014, de 7 de fevereiro, publicados no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro, são alterados e passam 
a ter a seguinte redação:

«Artigo 15.º
[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — [...]
7 — [...]
8 — [...]
9 — No caso da alínea a) do número anterior, a nova votação 

incidirá apenas sobre os votados em situação de empate; no caso da 
alínea b) do número anterior, incidirá apenas sobre os votados posicio-
nados em 2.º e 3.º lugares; e no caso da alínea c) do número anterior, 
incidirá apenas sobre os votados posicionados em 1.º e 2.º lugares.


