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Ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 42.º dos Estatutos da Uni-
versidade de Lisboa, publicados em anexo ao Despacho Normativo 
n.º 1 -A/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março, 
e nos termos da alínea u) do artigo 50.º dos Estatutos da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, publicados em anexo ao Despa-
cho n.º 9251/2017, do Reitor da Universidade de Lisboa, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 203, de 20 de outubro;

Designo o júri referente ao pedido de reconhecimento de habilitações 
ao grau de mestre, apresentado por Sérgio José Menezes Rodrigues 
Filho, o qual tem a seguinte composição:

Presidente: Doutora Isabel Pereira da Fonseca, Professora Associada 
com Agregação, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 
de Lisboa;

Vogal: Professor Doutor Ricardo Lima, Professor Auxiliar Convidado 
do Departamento de Biologia Animal da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa;

Vogal: Professor Doutor Fernando Manuel de Campos Trindade Rei, 
Professor Auxiliar do Departamento de Fitotecnia da Universidade de 
Évora.

Publique -se no Diário da República.

25 de outubro de 2017. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, José Artur de Sousa Martinho Simões.

310896861 

 Despacho n.º 10071/2017
Considerando a competência prevista no artigo 9.º, por remissão do 

n.º 2 do artigo 17.º, ambos do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de junho, 
diploma que regula as equivalências de habilitações estrangeiras de nível 
superior às correspondentes habilitações portuguesas;

Ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 42.º dos Estatutos da 
Universidade de Lisboa, publicados em anexo ao Despacho Nor-
mativo n.º 1 -A/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 
1 de março, e nos termos da alínea u) do artigo 50.º dos Estatutos 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicados 
em anexo ao Despacho n.º 9251/2017, do Reitor da Universidade 
de Lisboa, no Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 20 de 
outubro;

Designo o júri referente ao pedido de reconhecimento de habilitações 
ao grau de mestre, apresentado por Elizandra de Matos Cardoso, o qual 
tem a seguinte composição:

Presidente: Professora Doutora Maria da Luz da Costa Pereira Ma-
thias, Professora Catedrática do Departamento de Biologia Animal da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;

Vogal: Professor Doutor Octávio Fernando de Sousa Salgueiro Go-
dinho Paulo, Professor Auxiliar do Departamento de Biologia Animal 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;

Vogal: Professor Doutor António Paulo Pereira de Mira, Professor 
Auxiliar do Departamento de Biologia da Universidade de Évora.

Publique -se no Diário da República.
25 de outubro de 2017. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, José Artur de Sousa Martinho Simões.
310896497 

 Faculdade de Motricidade Humana

Despacho n.º 10072/2017
Ao abrigo do disposto nos artigos 45.º, 49.º e 51.º, todos da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) e, tendo sido celebrado con-
trato com efeitos a 1 de março de 2017, na sequência do procedimento 
concursal comum para preenchimento de um lugar de Técnico Superior, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 7497/2016, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 113, de 15 de junho e após homologação da 
Ata do Júri constituído para o efeito, torna-se pública a conclusão, com 
sucesso, do período experimental, na categoria e carreira de técnico 
superior, da licenciada Maria de Fátima Almeida Antunes Rodrigues, de 
acordo com o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto 
nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 46.º da LTFP, que se encontra arquivado no 
seu processo individual.

23 de outubro de 2017. — O Presidente da FMH, Prof. Doutor José 
Manuel Alves Diniz.

310898805 

 Instituto de Educação

Aviso n.º 13882/2017

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
1 — 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 homologação da Lista 
Unitária de Ordenação Final, por Despacho do Senhor Diretor do Ins-
tituto de Educação da Universidade de Lisboa, de 02 de novembro de 
2017, referente ao procedimento concursal comum para o preenchimento 
de dois postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, do 
mapa de pessoal não docente do Instituto de Educação da Universidade 
de Lisboa, para a Divisão Académica, aberto pelo Aviso n.º 7024/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 26 de junho.

2 — A Lista Unitária de Ordenação Final homologada encontra -se 
afixada nas instalações do Instituto de Educação da Universidade de 
Lisboa, sitas na Alameda da Universidade, 1649 -013 Lisboa, bem como 
no sítio do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (www.
ie.ulisboa.pt).

2 de novembro de 2017. — A Diretora Executiva, Lic. Carminda 
Pequito Cardoso.

310896359 

 Instituto Superior Técnico

Despacho n.º 10073/2017
Revogo o meu Despacho n.º 9592/2017, publicado no Diário da 

República n.º 210/2017, Série II de 2017 -10 -31 e mando publicar, nos 
termos do n.º 1 do Artigo 5.º do Regulamento da Comissão de Ética do 
Instituto Superior Técnico, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 196, de 11 de outubro de 2017, a nomeação, como membros da 
Comissão de Ética:

Presidente — Prof. António Alberto do Nascimento Pinheiro, Instituto 
Superior Técnico;

Vogais:
Prof.ª Maria Isabel de Sá Correia Leite de Almeida, Instituto Superior 

Técnico;
Prof.ª Maria Isabel Martins Trancoso, Instituto Superior Técnico;
Prof. Mário Jorge Gaspar da Silva, Instituto Superior Técnico;
Prof. Rui Pedro Costa Melo Medeiros, Faculdade de Direito da Uni-

versidade Católica.
23 de outubro de 2017. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 

Prof. Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
310896383 

 Edital n.º 902/2017
Faz -se saber que, perante o Instituto Superior Técnico da Universi-

dade de Lisboa (adiante designado por Instituto) e pelo prazo de 30 dias 
úteis a contar do dia imediato ao da publicação do presente edital no 
Diário da República, está aberto um concurso documental internacional 
para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas, de dois Investigadores Coordenadores, na área científica de 
Tecnologias Nucleares e Proteção Radiológica, do Departamento de 
Engenharia e Ciências Nucleares, nos termos dos artigos 9.º, 11.º e 15.º 
do Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril, que aprovou o Estatuto da 
Carreira de Investigação Científica, adiante designado por ECIC.

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 Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.”

Em conformidade com os artigos 16.º a 27.º do ECIC e demais legis-
lação aplicável, observar -se -ão as seguintes disposições:

I — Despacho de autorização
O lançamento do presente concurso foi autorizado pelo Despacho 

n.º 6859/2017 do Reitor da Universidade de Lisboa, de 13 de julho de 
2017, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 152, de 8 de 


