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 Despacho n.º 10167/2018
Por subdelegação de competências, nos termos do Despacho 

n.º 8388/2018, do Diário da República, 2.ª série, n.º 165, de 28 de 
agosto, a Vice -Presidente do Instituto Superior de Agronomia, ouvido 
o Conselho Científico, nomeia o júri para as provas de reconhecimento 
do grau de Doutor, requeridas por Mahesh Chandra:

Presidente: Doutora Maria Margarida Branco de Brito Tavares Tomé, 
Professora Catedrática e Presidente do Conselho Científico do ISA.

Vogais:
Doutora Maria Luísa Lopes de Castro e Brito, Professora Associada 

com Agregação do ISA;
Doutor José Paulo Nunes de Sousa Sampaio, Professor Associado da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL;
Doutora Catarina Paula Guerra Geoffroy Prista, Professora Auxiliar 

do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.

2 de outubro de 2018. — A Vice -Presidente do Instituto Superior de 
Agronomia, Prof.ª Doutora Maria Helena Mendes da Costa Ferreira 
Correia de Oliveira.

311741893 

 Despacho n.º 10168/2018
Por subdelegação de competências, nos termos do Despacho 

n.º 8388/2018, do Diário da República, 2.ª série, n.º 165, de 28 de 
agosto, a Vice -Presidente do Instituto Superior de Agronomia, ouvido 
o Conselho Científico, nomeia o júri para apreciação do pedido de 
equivalência ao grau de Doutor em Engenharia do Ambiente, requerida 
por Jorge Manuel Rodrigues Tavares:

Presidente: Doutora Maria Margarida Branco de Brito Tavares Tomé, 
Professora Catedrática e Presidente do Conselho Científico do ISA.

Vogais:
Doutora Elizabeth da Costa Neves Fernandes de Almeida Duarte, 

Professora Catedrática Jubilada do ISA;
Doutor António José Guerreiro de Brito, Professor Associado com 

Agregação do ISA;
Doutora Leonor Miranda Monteiro do Amaral, Professora Auxiliar 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL.

2 de outubro de 2018. — A Vice -Presidente do Instituto Superior de 
Agronomia, Prof.ª Doutora Maria Helena Mendes da Costa Ferreira 
Correia de Oliveira.

311741925 

 Instituto Superior de Economia e Gestão
Despacho n.º 10169/2018

Ao abrigo das competências que me são conferidas nos termos do 
artigo 22.º dos Estatutos do Instituto Superior de Economia e Gestão, 
homologados por despacho reitoral de 5 de março de 2014 e publicados 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 51, de 13 de março de 2014; do dis-
posto no n.º 2, do artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação 
dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, delego, sem poderes de 
subdelegação, na chefe de divisão dos serviços académicos, Lic.ª Sónia 
Maria Pessoa Costa Domingues, as seguintes competências:

1 — Assinar o expediente corrente no âmbito das matérias referente 
à Direção dos Serviços Académicos;

2 — Despachos a requerimentos de carácter administrativo dos estu-
dantes (1.º, 2.º e 3.º Ciclos), nomeadamente:

2.1 — Despachar pedidos de inscrição fora de prazo, nos moldes 
previstos na lei e demais regulamentos e a aplicação dos agravamentos 
correspondentes;

2.2 — Despachar os requerimentos casuísticos relativos a inscrição 
para exames, inscrição em unidades curriculares, retificações à inscrição, 
inscrição em regime parcial, transição de ano, precedências e sobrepo-
sições de horários e anulações de matrícula e inscrição;

2.3 — Despachar os requerimentos referentes aos regimes de rein-
gresso, mudança de par instituição/curso e concursos especiais para 

 Despacho n.º 10170/2018

Constituição de Júri para equivalência ao grau de Doutor 
requerido por Paulo Alexandre Fernandes Varela Simões Caldas

Nos termos das competências que me foram cometidas pelo artigo 42.º 
dos Estatutos da Universidade de Lisboa, sob proposta do Presidente 
do Departamento de Economia, professor doutor António Mendonça, 
aprovada pelo Conselho Cientifico, de 11 de outubro de 2018, nomeio 
como júri de equivalência de habilitações estrangeiras do grau de Doutor 
em Economia, requerida por Paulo Alexandre Fernandes Varela Simões 
Caldas, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 
21 de junho, os seguintes Professores:

Presidente — Doutor José Pedro Veloso de Sousa Pontes — Professor 
catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade 
de Lisboa;

Vogais — Doutor Rui Nuno Garcia de Pina Neves Baleiras — Pro-
fessor Associado da Escola de Economia e Gestão da Universidade do 
Minho; Doutor Vítor Manuel Alves Escária — Professora Auxiliar do 
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa.

18 de outubro de 2018. — A Presidente, Prof.ª Doutora Clara Patrícia 
Costa Raposo.

311743456 

 Instituto Superior Técnico

Despacho n.º 10171/2018
No seguimento do resultado de 19,28 valores obtido pelo trabalhador 

Diogo Santos Pereira na avaliação do período experimental do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado que celebrou 
com o Instituto Superior Técnico, a 29 de março de 2018, declaro, para 
os devidos efeitos e em cumprimento do disposto nos artigos 45.º e 
46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, que o supra identificado trabalhador concluiu 
com sucesso o seu período experimental na carreira e na categoria de 
Assistente Técnico, considerando -se consolidado o respetivo contrato, 
a partir da data de homologação do presente despacho.

Arquive -se a documentação referente à avaliação do período experi-
mental no processo individual do trabalhador.

17 de outubro de 2018. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.

311743578 

 Despacho n.º 10172/2018
No seguimento do resultado de 16,05 valores obtido pela trabalhadora 

Filipa Andreia de Oliveira Trincão na avaliação do período experimental 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
que celebrou com o Instituto Superior Técnico, a 16 de março de 2018, 
declaro, para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto nos arti-
gos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que a supra identificada trabalha-
dora concluiu com sucesso o seu período experimental na carreira e na 
categoria de Assistente Técnico, considerando -se consolidado o respetivo 
contrato, a partir da data de homologação do presente despacho.

acesso ao ensino superior, nos termos da legislação e dos regulamentos 
internos aplicáveis;

2.4 — Despachar os requerimentos de inscrição de alunos em unidades 
curriculares isoladas;

2.5 — Despachar os pedidos de prorrogação e suspensão dos prazos 
de entrega de dissertações, trabalhos de projeto ou relatórios de estágio, 
nos termos da legislação e dos regulamentos internos aplicáveis;

2.6 — Despachar pedidos de reembolso previsto em regulamentação 
e de importâncias correspondentes à indevida cobrança de inscrições, 
propinas, emolumentos ou outras taxas cobradas aos estudantes;

2.7 — Despachar pedidos de planos de pagamento de propinas em 
prestações, em casos devidamente justificados, acrescidos de juros 
moratórios à taxa legal e agravamentos caso aplicável (até ao limite 
de 10 prestações)

3 — Assinar os suplementos ao diploma emitidos em Português e 
Inglês.

18 de outubro de 2018. — A Presidente, Prof.ª Doutora Clara Patrícia 
Costa Raposo.

311743586 

Doutor Hernâni Varanda Gerós, Professor Associado com Agregação 
da Universidade do Minho.

2 de outubro de 2018. — A Vice -Presidente do Instituto Superior de 
Agronomia, Prof.ª Doutora Maria Helena Mendes da Costa Ferreira 
Correia de Oliveira.

311741917 


