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b) No Subdiretor Prof. Doutor Rui Manuel Barbosa, as competências 
nas áreas relativas à gestão e manutenção das instalações e equipamentos, 
serviços informáticos e avaliação dos recursos humanos não docentes;

c) No Subdiretor Prof. Doutor Carlos Manuel Freire Cavaleiro, as 
competências nas áreas relativas à investigação e formação avançada.

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 11.º dos Estatutos da Facul-
dade de Farmácia da Universidade de Coimbra, designo para me substi-
tuir, nas faltas e impedimentos ou em caso de incapacidade temporária, 
o Subdiretor, Prof. Doutor Fernando Jorge Ramos.

Consideram -se ratificados os atos que, no âmbito das áreas atrás 
referidas, hajam sido praticados pelos Subdiretores, desde a data da 
respetiva nomeação.

28 de janeiro de 2015. — O Diretor, Francisco José de Baptista Veiga.
208403607 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria
Despacho n.º 1584/2015

Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade de 
Lisboa, homologados pelo Despacho normativo, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril, com o n.º 5 -A/2013, conjugado 
com o disposto na alínea h) do n.º 2.1 do Despacho publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 171, de 5 de setembro, com o n.º 11598/2013, 
delego a presidência do júri do concurso para recrutamento de três postos 
de trabalho de Professor Associado, na área disciplinar de Bioquímica, 
da Faculdade de Ciências desta Universidade, publicado pelo Edital 
n.º 1110 -D/2013, no Diário da República, 2.ª série, n.º 253, de 31 de 
dezembro, no Vice -Reitor Professor Doutor António Maria Maciel de 
Castro Feijó, com capacidade de subdelegação.

26 de janeiro de 2015. — O Reitor, António Cruz Serra.
208402838 

 Despacho n.º 1585/2015
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade de 

Lisboa, homologados pelo Despacho normativo, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril, com o n.º 5 -A/2013, conjugado 
com o disposto na alínea h) do n.º 2.1 do Despacho publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 171, de 5 de setembro, com o n.º 11598/2013, 
delego a presidência do júri do concurso para recrutamento de um posto 
de trabalho de Professor Associado, nas áreas disciplinares de Química 
Macromolecular e dos Materiais ou de Química Analítica, da Faculdade 
de Ciências desta Universidade, publicado pelo Edital n.º 1110 -E/2013, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 253, de 31 de dezembro, no Vice-
-Reitor Professor Doutor António Maria Maciel de Castro Feijó, com 
capacidade de subdelegação.

26 de janeiro de 2015. — O Reitor, António Cruz Serra.
208403348 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 1586/2015
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do Des-
pacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 25 de 
março, subdelego a presidência do júri das provas de doutoramento no 
ramo de Biologia, especialidade de Ecologia, desta Faculdade, requeri-
das pela Mestre Sílvia Susana Ferreira Pedro, na Doutora Vanda Costa 
Brotas Gonçalves, Professora Catedrática, na qualidade de Presidente 
do Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.

22 de janeiro de 2015. — O Diretor da Faculdade de Ciências, José 
Artur Martinho Simões.

208399494 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 1711/2015
Considerando que o concurso documental para o preenchimento de 

uma vaga de Professor Auxiliar na Área Disciplinar de Contabilidade 

e Auditoria, do Centro de Competência de Ciências Sociais, aberto 
pelo Edital n.º 594/2014, publicado no DR, 2.ª série, n.º 129, de 08/07, 
ficou deserto, o Reitor da Universidade da Madeira, por Despacho 
n.º 167/R/2014, de 14 de novembro de 2014, determinou a cessação 
desse concurso documental.

14 de novembro de 2014. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
208400229 

 Aviso (extrato) n.º 1712/2015
Considerando que o concurso documental para o preenchimento 

de uma vaga de Professor Auxiliar na Área Disciplinar de Gestão de 
Operações, do Centro de Competência de Ciências Sociais, aberto pelo 
Edital n.º 592/2014, publicado no DR, 2.ª série, n.º 129, de 08/07, ficou 
deserto, o Reitor da Universidade da Madeira, por Despacho n.º 166/
R/2014, de 14 de novembro de 2014, determinou a cessação desse 
concurso documental.

14 de novembro de 2014. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
208404214 

 Aviso (extrato) n.º 1713/2015
Nos termos da alínea a) do ponto 1 do artigo 23.º do Estatuto da 

Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, o Reitor 
da Universidade da Madeira, delegou, por Despacho n.º 16/R/2015, de 
22 de janeiro de 2015, a Presidência do júri do concurso documental 
para preenchimento de uma vaga de Professor Adjunto, na área de 
Enfermagem, Subárea Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, 
autorizado pelo Despacho n.º 203/R/2014, do Reitor da Universidade 
da Madeira, de 15 de dezembro de 2014, na Presidente do Centro de 
Competência de Tecnologias da Saúde, Profª Doutora Otília Maria da 
Silva Freitas.

22 de janeiro de 2015. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
208403015 

 Despacho n.º 1587/2015
Nos termos da alínea a) do ponto 1 do artigo 50.º do Estatuto da Car-

reira Docente Universitária (Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro 
republicado em anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2008, de 31 de agosto), 
delego a Presidência do júri do concurso documental para preenchi-
mento de uma vaga de Concurso documental para preenchimento de 
uma vaga de Professor Auxiliar na Área Disciplinar de Desporto, do 
Centro de Competência de Ciências Sociais, autorizado pelo Despacho 
n.º 156/R/2014, do Reitor da Universidade da Madeira, de 23 de outubro 
de 2014, no Presidente do Centro de Competências de Ciências Sociais, 
Professor Doutor Pedro Telhado Pereira.

13 de janeiro de 2015. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
208400034 

 Edital n.º 121/2015
Faz -se saber que por Despacho Reitoral n.º 6/R/2015 do Reitor da 

Universidade da Madeira, e pelo prazo de trinta dias úteis, contados do 
dia imediato àquele em que o presente Edital for publicado no Diário 
da República, se abre concurso documental para preenchimento de uma 
vaga de Professor Catedrático na Área Disciplinar de Linguística Româ-
nica, do Centro de Competência de Artes e Humanidades, nos termos 
dos artigos 37.º a 51.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária 
(ECDU), com a nova redação dada pelo Decreto -Lei n.º 205/2009 de 
31 de agosto, e Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, e de acordo com o Regu-
lamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Docente 
da Universidade da Madeira, Regulamento n.º 268/2014, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 27 de junho de 2014 e Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho.

O presente concurso será inscrito (registado) na BEP (Bolsa de Em-
prego Público), no prazo de dois dias úteis, após a publicação no Diário 
da República, nos termos do Decreto -Lei n.º 78/2003, de 23 de abril.

O despacho conjunto n.º 373/2000, de 31 de março, do Ministro da 
Reforma do Estado e da Administração Pública e da Ministra para a 
Igualdade, determina a obrigatoriedade de nos concursos de ingresso e 
acesso se proceder à seguinte menção: “Em cumprimento da alínea h) 
do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto en-
tidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade 
de oportunidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido 
de evitar toda e qualquer forma de discriminação”.

I — Requisitos de admissão
1 — São requisitos de admissão ser titular do grau de doutor em área 

adequada há mais de cinco anos, à data limite de candidatura, e ser 


