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Vogais suplentes:
Cláudia Patrícia Penetra Zacarias, Chefe da Divisão de Recursos 

Humanos;
Maria Madalena Cupertino Osório de Barros, Técnica Superior dos 

Serviços de Informática.

16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
“A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
discriminação”.

28/01/2016. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Charréu Frade Semedo Louro.

209314582 

 Reitoria

Despacho n.º 2180/2016
Por meu despacho de 27/01/2016, atento o disposto no meu Des-

pacho n.º 9/2016, de 27 de janeiro, ao abrigo do n.º 1 do artigo 30.º 
dos Estatutos da Universidade de Évora, homologados pelo despacho 
normativo n.º 10/2014 (2.ª série), de 5 de agosto, o Conselho de Ges-
tão da Universidade de Évora, e após ter sido ouvido na sua sessão de 
13/01/2016, passa a ter a seguinte composição:

Reitora: Prof.ª Doutora Ana Maria da Costa Freitas, que preside;
Vice -reitora: Professora Doutora Ausenda de Cáceres Balbino;
Administradora da Universidade de Évora: Dr.ª Maria Cesaltina Frade 

Semedo Louro;
Membro cooptado: Prof. Doutor Mourad Bezzeghoud.

O presente despacho produz efeitos a 27/01/2016, data em que é 
revogado o Despacho n.º 108/2015, de 1 de outubro.

29/01/2016. — A Reitora da Universidade de Évora, Ana Maria Costa 
Freitas.

209315692 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 2181/2016
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universi-

dade de Lisboa (ULisboa), homologados pelo Despacho normativo 
n.º 5 -A/2013, publicado no Diário da República, suplemento, 2.ª série, 
n.º 77, de 19 de abril, e do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Geral de 
Concursos para recrutamento de professores catedráticos, associados 
e auxiliares da Universidade de Lisboa, publicado pelo Despacho 
n.º 2307/2015, de 5 de março, delego no Professor Catedrático Doutor 
Paulo Jorge Farmhouse Simões Alberto, Diretor da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, as competências para presidir ao júri de 
concurso para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas, de um Professor Auxiliar, na área disciplinar 
de Ciências Documentais da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, aberto pelo Edital n.º 38/2016, publicado no DR, 2.ª série, 
n.º 11, de 18 de janeiro.

28 de janeiro de 2016. — O Reitor, António Cruz Serra.
209315676 

 Faculdade de Arquitetura

Despacho (extrato) n.º 2182/2016
Doutora Rita Assoreira Almendra, professor auxiliar em período 

experimental, do mapa de pessoal docente da Faculdade de Arqui-
tetura da Universidade de Lisboa, tendo concluído com sucesso o 
período experimental, torna -se público que foi aprovado, através 
do meu despacho, datado de 24 de julho de 2015, a deliberação do 
Conselho Cientifico de 3 de julho de 2013, em manter o seu contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, na mesma 
categoria, com efeitos a 26 de julho de 2015, correspondente ao 

escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes 
universitários.

(Não carece de fiscalização prévia do T.C.)

Manutenção do contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado,

após o término com sucesso do período experimental
Considerando que em face do pareceres emitidos e subscrito pelos 

professores desta Faculdade, Doutores Fernando José Carneiro Mo-
reira da Silva, professor catedrático e José Duarte Centeno Gorjão 
Jorge, professor associado, que fica arquivado no processo individual, 
face aos resultados obtidos na avaliação pelo desempenho da docente 
durante o triénio 2009 -2011 (excelente) e durante o biénio 2012 -2013 
(excelente), nos termos da alínea a) do artigo 25.º do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária, com a nova redação introduzida 
pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, em conjugação 
com o n.º 6 do artigo 13.º e n.º 1 e 2 do artigo 14.º do Regulamento 
Relativo ao Regime de Vinculação e Avaliação da Atividade De-
senvolvida no Período Experimental, encontrando -se preenchidos 
todos os requisitos constantes no articulado já referido, o Conselho 
Cientifico, restrito, com a presença dos conselheiros com tenure e/ou 
vinculação, por tempo indeterminado Faculdade, reunido em 3 de 
julho de 2013, aprovou, por unanimidade, a avaliação da atividade 
desenvolvida no período experimental, da Doutora Rita Assoreira 
Almendra, pelo que se mantém o contrato por tempo indeterminado 
à docente, na mesma categoria.

28 de janeiro de 2016. — O Presidente da Faculdade, Doutor João 
Pardal Monteiro.

209314663 

 Faculdade de Belas-Artes

Despacho n.º 2183/2016
Considerando a necessidade de agilizar procedimentos administrati-

vos correntes no âmbito da Gestão de Recursos Humanos, Financeiros 
e Académicos e da Biblioteca, nos termos do artigo 127.º do Regime 
Jurídico das Instituições de Ensino Superior estabelecido pela Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro, conjugado com o artigo 56.º dos Es-
tatutos da Faculdade de Belas-Artes e artigos 44.º a 47.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, delego a minha competência própria e a delegada pelo 
Presidente da Faculdade, Professor Victor dos Reis, pelo seu Despacho 
n.º 1268/2016, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 17 de 
26 janeiro, nos Chefes de Divisão da Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa Nuno Cruz, Isabel Vieira e Licínia Santos 
poderes para a prática dos seguintes atos:

1.1 — Autorizar a prática de atos correntes relativos a funções espe-
cíficas dos serviços que dirigem sobre os quais tenha havido orientação 
prévia;

1.2 — Assinar o expediente respeitante aos assuntos correntes e de 
gestão dos serviços que dirigem na Faculdade;

1.3 — Autorizar a passagem de certidões e de declarações de 
documentos arquivados nos serviços que dirigem, exceto matéria 
confidencial e reservada, bem como a restituição de documentos 
aos interessados;

1.4 — Aprovar o mapa de férias, autorizar a acumulação das mes-
mas por conveniência de serviço e proceder à justificação de faltas de 
pessoal não docente, dos trabalhadores da divisão que dirigem, nos 
termos da lei;

Subdelego, ainda, no Chefe de Divisão Académica, Nuno Cruz, os 
poderes para os seguintes atos:

1.5 — Assinar as certidões de curso, após o interessado fazer prova 
documental de que requereu a certidão de registo;

1.6 — Autorizar, de acordo com os prazos e critérios fixados pelo 
Conselho de Gestão da Faculdade, os requerimentos de anulação da 
inscrição na totalidade das unidades curriculares do ano letivo em 
curso;

1.7 — Autorizar, de acordo com os critérios fixados pelo Conselho 
de Gestão da Faculdade, as candidaturas à inscrição em regime de 
tempo parcial;

1.8 — Autorizar os pedidos de atribuição de estatutos especiais aos 
estudantes desde que devidamente previstos na legislação.

28 de janeiro de 2016. — A Diretora  Executiva, Ana Paula Costa 
Carreira.

209317393 


