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 Despacho n.º 2540/2015
Nos termos das competências que me foram delegadas pelo despacho 

reitoral n.º 1584/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 31, de 13 de fevereiro, subdelego no Professor Doutor José Artur 
Martinho Simões, Diretor da Faculdade de Ciências desta Universidade, 
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.

18 de fevereiro de 2015. — O Vice -Reitor, António Feijó.
208452312 

 Despacho n.º 2541/2015
Nos termos das competências que me foram delegadas pelo despacho 

reitoral n.º 1585/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 31, de 13 de fevereiro, subdelego no Professor Doutor José Artur 
Martinho Simões, Diretor da Faculdade de Ciências desta Universidade, 
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.

18 de fevereiro de 2015. — O Vice -Reitor, António Feijó.
208452361 

 Faculdade de Direito

Contrato (extrato) n.º 157/2015
Por despacho do Diretor da Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, de 25 de julho de 2014, proferido por delegação do Reitor, 
conforme publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de 
fevereiro de 2014:

Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo inde-
terminado com um período experimental de cinco anos, entre esta Facul-
dade e o Doutor Diogo Manuel Costa Gonçalves, como professor auxiliar 
do mapa de pessoal docente da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, em regime de tempo integral, com o vencimento correspon-
dente a dois terços do escalão 1 índice 195 da posição remuneratória 
do pessoal docente, com efeitos a 27 de junho de 2014, nos termos dos 
artigos 25.º e 68.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, Decreto-
-Lei n.º 205/09, de 31 de agosto, com a nova alteração dada pela Lei 
n.º 8/2010, de 13 de maio, do n.º 5 do artigo 10.º do mesmo decreto -lei 
e da Lei 64 -B/2011 (OE), de 30 de dezembro, conjugado com o n.º 3 
do artigo 26.º, da Lei 55 -A/2010, de 31 de dezembro, Lei 83 -C/2013, 
de 31 de dezembro.

(Isento de fiscalização prévia do T. C.)
24 de outubro de 2014. — A Diretora Executiva, Ana Paula Car-

reira.
208452418 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 2588/2015
A Reitoria da Universidade Nova de Lisboa pretende recrutar, me-

diante mobilidade interna, nos termos do disposto do disposto no ar-
tigo 92.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), um 
técnico superior para exercer funções na Divisão de Planeamento.

A oferta terá as seguintes características:
1 — Tipo de oferta: Mobilidade interna;
2 — Carreira/Categoria: Técnico Superior;
3 — Remuneração: correspondente à posição e nível remuneratórios 

detidos no lugar de origem, em conformidade com o disposto na Lei 
n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, sendo as condições de trabalho e 
as regalias sociais as genericamente vigentes para os trabalhadores da 
administração pública central do Estado;

4 — Caracterização do Posto de Trabalho: Divisão de Planeamen-
to — Recolher, tratar e analisar a informação relevante para o plane-
amento estratégico global da Universidade; Realizar estudos e prestar 
informações no âmbito do planeamento; Apoiar o processo de distri-

buição do orçamento; Colaborar na implementação de bases de dados, 
sistemas de informação e procedimentos de trabalho com vista a uma 
adequada gestão da informação;

5 — Requisitos de Admissão: Licenciatura em Economia ou Gestão e 
relação jurídica de emprego público por contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado;

6 — Perfil pretendido: Domínio avançado, na ótica do utilizador, 
do ambiente Windows, Excel, Word e Access; Domínio da língua in-
glesa (oral e escrita); Conhecimentos elementares de bases de dados, 
nomeadamente do modelo relacional; Conhecimentos de contabilidade 
patrimonial e de contabilidade pública; Conhecimentos da legislação que 
incide particularmente sobre a área do Ensino Superior, nomeadamente 
a que concerne aos domínios orçamental, académico e de recursos hu-
manos; Experiência no domínio da recolha e tratamento de inquéritos 
estatísticos, nomeadamente os relativos ao ensino superior; Experiência 
no apoio à elaboração de planos e relatórios de atividades.

7 — Local de trabalho: Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, 
Campus de Campolide, 1099 -085 Lisboa;

8 — Formalização de candidaturas: Em requerimento dirigido à Ad-
ministradora da Universidade Nova de Lisboa, com a menção expressa 
da modalidade de relação jurídica que detém, a categoria, a posição e 
nível remuneratórios e o respetivo montante remuneratório, do endereço 
eletrónico e ainda do contacto telefónico, acompanhado de curriculum 
profissional detalhado e atualizado, em especial na área de atividade 
pretendida, datado e assinado e fotocópia dos documentos comprovativos 
das habilitações literárias.

19 de fevereiro de 2015. — A Administradora, Fernanda Cabanelas 
Antão.

208454265 

 Despacho n.º 2542/2015
Considerando o Regulamento Orgânico dos Serviços da Reitoria da 

Universidade Nova de Lisboa, aprovado pelo Despacho n.º 14577/2014, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 2 de dezembro 
de 2014, alterado pelo Despacho n.º 1588/2015, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, de 13 de fevereiro de 2015;

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as altera-
ções introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de 
dezembro, estabelece no n.º 1 do artigo 27.º, que os cargos dirigentes 
podem ser exercidos em regime de substituição nos casos de vacatura 
do lugar;

Considerando que o cargo de coordenador do Gabinete de Apoio ao 
Reitor, previsto no n.º 3 do artigo 15.º do Regulamento Orgânico dos 
Serviços da Reitoria, se encontra vago;

Considerando que o mesmo cargo é equiparado, para todos os efeitos 
legais, a cargo de direção intermédia de 4.º grau;

Considerando que Cristina Maria Cyrne Garrido do Amaral, assistente 
técnica da Nova Medical School — Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade Nova de Lisboa, preenche os requisitos legais e é 
detentora de aptidão técnica para o exercício das funções inerentes ao 
mencionado cargo:

Ao abrigo das disposições conjugadas nos artigos 20.º e 27.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, do artigo 14.º do Despacho n.º 15137/2013, 
publicado no Diário da República n.º 225, 2.ª série, de 20 de novembro, 
por despacho reitoral de 16 de fevereiro de 2015, Cristina Maria Cyrne 
Garrido do Amaral foi nomeada coordenadora do Gabinete de Apoio ao 
Reitor, em regime de substituição, a partir de 16 de fevereiro de 2015.

18 de fevereiro de 2015. — A Administradora, Fernanda Cabanelas 
Antão.

208454273 

 Edital n.º 178/2015
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universi-

tária, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com a 
nova redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 31/08/2009, o 
Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel 
Bensabat Rendas, por despacho de seis de janeiro de dois mil e quinze, 
faz saber que está aberto concurso documental, pelo prazo de 30 dias 
úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no Diário 
da República, para recrutamento de 1 posto de trabalho de Professor 
Catedrático na Área Disciplinar de Gestão/Gestão das Operações da 
Faculdade de Economia desta Universidade.

O presente concurso é documental, tem carácter internacional e rege-
-se pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do aludido 
Estatuto.


