
Diário da República, 2.ª série — N.º 47 — 9 de março de 2015  5801

Considerando que a Mestre Carla Filipa Vicente Jorge é possuidora 
de um relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo detém 
características adequadas ao exercício do cargo de Coordenadora da 
Área Contabilística do Departamento Financeiro dos Serviços Centrais 
da Universidade de Lisboa;

2 — Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da 
alínea l) e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, 
nomeio, em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo 
de Coordenadora da Área Contabilística do Departamento Financeiro 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, a Mestre Carla Filipa 
Vicente Jorge, com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2015.

3 — A nota curricular vai anexa ao presente despacho.

Nota curricular
Mestrado em Contabilidade e Finanças — Ramo Contabilidade, no 

Instituto Politécnico de Setúbal — Escola Superior de Ciências Empre-
sariais, julho de 2012.

Pós -Graduação em Contabilidade e Finanças — Ramo Contabilidade, 
no Instituto Politécnico de Setúbal — Escola Superior de Ciências 
Empresariais, julho de 2011.

Licenciatura em Gestão na Universidade de Évora, julho de 2007.
Técnica Superior nos Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa, 

no Departamento Financeiro, novembro de 2013 até ao presente.
Técnica Superior na Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisio-

nais, na Área do Controlo Orçamental, julho a novembro de 2013.
Técnica Superior no Centro de Recursos Comuns e Serviços Parti-

lhados da Universidade de Lisboa, exercendo as mesmas funções, abril 
2010 a junho de 2013.

Técnica Superior na Reitoria da Universidade de Lisboa, no Depar-
tamento Financeiro exercendo funções inerentes à área, fevereiro de 
2008 a abril de 2010.

Administrativa na Companhia de Distribuição Integra 2 — 
Logista, S. A.

Formação em diversos cursos como: Formação Profissional de Au-
ditoria Financeira, Formação Profissional de Fiscalidade, Formação 
Profissional de “O sistema de Contabilidade Analítica no Sector de 
Educação”, Formação Profissional QUAR, Orçamento e Estratégia, 
Formação Profissional de Higiene e Segurança no Trabalho e Primeiros 
Socorros, Formação Profissional “A Prestação de Contas e Responsa-
bilidades Financeiras nos Serviços com Autonomia Administrativa e 
Financeira” e Formação de Oracle E -Business nas áreas de Planeamento, 
Receita, Compras, Stocks, Despesa, Património e Contabilidade.

Participação e Oradora no Seminário “Desafios da Investigação na 
área financeira” e XVI Jornadas Luso -Espanholas de Gestão Cientifica 
organizada pela Universidade de Évora.

Participação em diferentes seminários e conferências internacionais 
sobre contabilidade.

29 de janeiro de 2015. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

208447729 

 Faculdade de Arquitetura

Aviso n.º 2528/2015
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 
de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final relativa ao 
procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento 
de um posto de trabalho na categoria de Técnico Superior do mapa de 
Pessoal não docente, da Faculdade de Arquitetura da UL, aprovado pelo 
Presidente da Faculdade, aberto pelo Aviso n.º 11594/2014, publicado 
em Diário de República, 2.ª série, n.º 201, de 17 de outubro e na BEP, 
com o código de oferta n.º OE201410/0252.

A referida lista foi homologada por despacho do Senhor Presidente, 
em 6 de fevereiro de 2015, tendo sido afixada no site da Faculdade e 
notificados todos os candidatos através de ofício, tudo nos termos dos 
n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria, acima designada.

Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Aprovados 

Ordenação Nome
Classificação

Final
(valores)

1.º Fábio Micael Costa Bernardino . . . . . . . . . . . 15,2
2.º Joana Raquel Pereira Rodrigues  . . . . . . . . . . 10,96
3.º Marlene Cristina do Rosário Neves . . . . . . . . 13,31

 Lista unitária dos candidatos não aprovados
Nome:
Marco Alexandre Ireia Parrulas — 9,3 valores; (a)
Susana Leal da Silva — 8,3 valores; (a)
Diana Andreia Paulos Santiago das Neves — 6,8 valores; (b),
Hugo Alexandre de Sousa Ferreira — 5,6 valores; (b)
Raquel da Silva Ferreira — 6,2 valores; (b)
Ana Margarida Vinha Nova Daniel; (c)
Filipa Helena Malheiro de Barros Batista da Silva; (c)
Maria Gomes Martins; (c)
Carlos Luís Machado Gonçalves; (d)
Tatiana Raquel Ferreira Marinho; (d)

Observações:
(a) Não aprovado, na reunião do júri de 12/01/2015, porque teve na 

Entrevista profissional de Seleção nota inferior a 9,5 valores
(b) Não provado, na reunião do júri de 10/12/2014, prova escrita de 

conhecimentos nota inferior a 9,5 valores;
(c) Não aprovado, na reunião do júri de 10/12/2014, porque faltou à 

prova escrita de conhecimentos;
(d) Não aprovado, na reunião do júri de 07/11/2014, porque uma 

vez que não cumpre o requisito do n.º 7.2, (Não é detentor de uma 
licenciatura em Direito) conforme consta no aviso de abertura do pro-
cedimento concursal;

18 de fevereiro de 2015. — O Presidente do Júri, Doutor Luis Miguel 
Cotrim Mateus, Professor Auxiliar.

208447989 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 2448/2015
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 Biologia Marinha e Aquacultura, 
desta Faculdade, requeridas pela Mestre Sílvia Alexandra Pereira Lou-
renço, na Doutora Maria da Luz da Costa Pereira Mathias, Professora 
Catedrática, na qualidade de Presidente do Departamento de Biologia 
Animal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

11 de fevereiro de 2015. — O Diretor da Faculdade de Ciências, José 
Artur Martinho Simões.

208448328 

 Faculdade de Medicina Dentária

Despacho n.º 2449/2015

Delegação, com faculdade de subdelegação, de competências 
na Diretora Executiva

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 127.º do Regime Jurídico das 
Instituições de Ensino Superior (RJIES), estabelecido na Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, o Diretor Executivo tem as competências que lhe 
sejam fixadas nos Estatutos e as que lhe sejam delegadas pelo Diretor. 
Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 54.º dos Estatutos da 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 70, de 9 de abril de 2014, compete 
ao Diretor Executivo assegurar a gestão corrente e dirigir as unidades 
administrativas, sob direção do Diretor e executar todas as tarefas e exer-
cer todas as competências que lhe forem cometidas. Assim, nos termos 
dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, e 
nos termos do Despacho n.º 15725/2014, do Reitor da Universidade de 
Lisboa, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 251, de 30 de 
dezembro de 2014:

1 — Delego, com faculdade de subdelegação, na Diretora Executiva 
desta Faculdade, Cristina da Silva Figueira Fernandes, sem prejuízo das 
competências próprias e ou delegadas dos outros órgãos desta Faculdade, 
a minha competência e os poderes necessários para:

a) Assinar o expediente, despachos e correspondência respeitantes 
aos assuntos correntes e de gestão administrativa;

b) Autorizar a passagem de certidões e de declarações de documentos 
arquivados nos serviços, exceto em matéria confidencial e reservada, 
bem como a restituição de documentos aos interessados;
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c) Emitir certidões de curso, após o interessado fazer prova documental 
de que requereu a certidão de registo;

d) Promover, subscrevendo as respetivas ordens de publicação, a in-
serção no Diário da República dos atos de eficácia externa e dos demais 
atos e documentos que nele devam ser publicados nos termos legais;

e) Aprovar o plano anual de férias dos funcionários não docentes e 
não investigadores, 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;

f) Justificar e injustificar faltas, dos funcionários não docentes e não 
investigadores, nos termos da lei;

g) Autorizar a inscrição e participação de trabalhadores não docentes 
e não investigadores em congressos, reuniões, seminários, colóquios, 
cursos de formação ou outras atividades semelhantes que decorrem em 
território nacional;

h) Promover a verificação domiciliária da doença, oficiosamente, 
nos termos legais, dos funcionários não docentes e não investigadores;

i) Autorizar os mapas de assiduidade mensais dos funcionários não 
docentes e não investigadores;

j) Autorizar os benefícios decorrentes da proteção da parentalidade, nos 
termos legais, bem como do regime jurídico do trabalhador -estudante, 
dos trabalhadores não docentes e não investigadores;

k) Praticar todos os atos relativos à aposentação dos trabalhadores 
não docentes e não investigadores e, em geral, todos os atos respeitantes 
aos regimes de segurança social, incluindo os referentes a acidentes 
em serviço;

l) Assegurar a execução dos planos aprovados;
m) Submeter à apreciação superior os projetos de orçamento, tendo 

em conta as orientações e os objetivos definidos;
n) Gerir o orçamento e propor as alterações orçamentais que julgue 

necessárias à realização dos objetivos;
o) Realizar a medição e outorgar os autos de consignação, de receção 

provisória ou definitiva de empreitadas de obras públicas, decorrentes da 
normal execução das mesmas, previstas nos artigos 343.º e seguintes do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, republicado pelo Decreto -Lei n.º 278/2009, de 2 de ou-
tubro, com a última alteração introduzida pelo Decreto -Lei n.º 149/2012, 
de 12 de julho;

p) Autorizar, por motivo de serviço, justificada a necessidade ou 
conveniência do mesmo, a condução de viaturas, por funcionários ou 
agentes, ainda que não motoristas, nos termos da legislação aplicável;

q) Propor e concretizar o abate de bens do imobilizado corpóreo, 
obsoletos ou inutilizados e integralmente amortizados;

r) Designar o funcionário não docente substituto nas suas faltas e 
impedimentos;

2 — A presente delegação produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República, considerando -se ratificados todos 
os atos praticados no âmbito do presente despacho desde o dia 20 de 
novembro de 2014.

18/02/2015. — O Diretor, Prof. Catedrático Luís Miguel Pires Lopes.
208447153 

 Despacho (extrato) n.º 2450/2015
Por despacho do Diretor desta Faculdade, de 20 de dezembro de 2013, 

proferido por delegação, foi autorizado o contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, nos termos do ECDU a João Tiago da 
Silva Ferreira, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial, 
de 13 %, escalão 1, índice 140, com início em 30/12/2013 e términus a 
31/07/2015. (Não carece de visto prévio do T. C.)

19/02/2015. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
208449616 

 Despacho n.º 2451/2015
Por despacho do Diretor desta Faculdade, proferido por delegação, foi 

autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, nos termos do ECDU a Pedro Fernando May Pereira da Cruz, como 
Assistente Convidado, em regime de tempo parcial, de 40 %, escalão 1, 
índice 140, com início em 11/01/2015 e términos a 30/06/2015. (Não 
carece de visto prévio do T.C.).

19/02/2015. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
208450441 

 Despacho (extrato) n.º 2452/2015

Por despacho do Diretor desta Faculdade, proferido por delegação, foi 
autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, nos termos do ECDU a Gonçalo Pires Antunes Seguro Dias, como 
Assistente Convidado, em regime de tempo parcial, de 20 %, escalão 1, 

índice 140, com início em 04/02/2015 e término a 30/06/2015. (Não 
carece de visto prévio do T.C.).

19/02/2015. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
208450482 

 Despacho (extrato) n.º 2453/2015
Por despacho do Diretor desta Faculdade, proferido por delegação, 

foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo reso-
lutivo certo, nos termos do ECDU a Ana Beatriz Batalha Mendes, como 
Assistente Convidada, em regime de tempo parcial, de 20 %, escalão 1, 
índice 140, com início em 01/02/2015 e término a 30/06/2015. (Não 
carece de visto prévio do T.C.).

19/02/2015. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
208450514 

 Despacho (extrato) n.º 2454/2015
Por despacho do Diretor desta Faculdade, proferido por delegação, 

foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo reso-
lutivo certo, nos termos do ECDU a Pedro Gonçalo Flores Assis, como 
Assistente Convidado, em regime de tempo parcial, de 20 %, escalão 1, 
índice 140, com início em 01/02/2015 e término a 30/06/2015. (Não 
carece de visto prévio do T.C.).

19/02/2015. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
208450547 

 Despacho (extrato) n.º 2455/2015
Por despacho do Diretor desta Faculdade, proferido por delegação, 

foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo, nos termos do ECDU e referente aos seguintes 
docentes:

Ana Catarina Ferreira Franco Sousa Coito, Assistente Convidada, em 
regime de tempo parcial, de 48 %, escalão 1, índice 140, com início 
em 02/01/2015 e términus a 30/06/2015. (Não carece de visto prévio 
do T.C.);

Ana Isabel da Silva Pequeno Lamy, Assistente Convidada, em re-
gime de tempo parcial, de 48 %, escalão 1, índice 140, com início em 
02/01/2015 e términus a 30/06/2015. (Não carece de visto prévio do 
T.C.);

Bernardo Monteiro Pinto Romão de Sousa, Assistente Convidado, 
em regime de tempo parcial, de 48 %, escalão 1, índice 140, com início 
em 02/01/2015 e términus a 30/06/2015. (Não carece de visto prévio 
do T.C.);

Ana Luísa Gouveia Batista Marques da Silva, Assistente Convidada, 
em regime de tempo parcial, de 48 %, escalão 1, índice 140, com início 
em 02/01/2015 e términus a 30/06/2015. (Não carece de visto prévio 
do T.C.);

Pedro Miguel Lopes de Almeida Costa, Assistente Convidado, em 
regime de tempo parcial, de 21 %, escalão 1, índice 140, com início 
em 04/01/2015 e términus a 30/06/2015. (Não carece de visto prévio 
do T.C.);

Sandra Martins Amaral da Silva Pires, Assistente Convidada, em 
regime de tempo parcial, de 47 %, escalão 1, índice 140, com início 
em 02/01/2015 e términus a 30/06/2015. (Não carece de visto prévio 
do T.C.);

Filipa Pereira Bernardes Vilarinho Valente, Assistente Convidada, 
em regime de tempo parcial, de 47 %, escalão 1, índice 140, com início 
em 02/01/2015 e términus a 30/06/2015. (Não carece de visto prévio 
do T.C.);

Cláudia Sofia Cavaco Martins, Assistente Convidada, em regime de 
tempo parcial, de 50 %, escalão 1, índice 140, com início em 02/01/2015 
e términus a 30/06/2015. (Não carece de visto prévio do T.C.);

Helena Cristina Oliveira Francisco, Assistente Convidada, em re-
gime de tempo parcial, de 50 %, escalão 1, índice 140, com início em 
02/01/2015 e términus a 30/06/2015. (Não carece de visto prévio do 
T.C.);

Victor Abreu Assunção, Assistente Convidado, em regime de tempo 
parcial, de 29 %, escalão 1, índice 140, com início em 16/02/2015 e 
términus a 30/06/2015. (Não carece de visto prévio do T.C.);

João Miguel Lourenço Silveira, Assistente Convidado, em regime de 
tempo parcial, de 45 %, escalão 1, índice 140, com início em 02/01/2015 
e términus a 30/06/2015. (Não carece de visto prévio do T.C.);

Sofia Margarida da Cruz Ambrósio, Assistente Convidada, em re-
gime de tempo parcial, de 20 %, escalão 1, índice 140, com início em 
02/01/2015 e términus a 30/06/2015. (Não carece de visto prévio do 
T.C.);

Joana Rita Oliveira Faria Marques, Assistente Convidada, em re-
gime de tempo parcial, de 45 %, escalão 1, índice 140, com início em 


