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Unidade
curricular
opcional

n.º
Unidade curricular Área

científica
Ano

curricular
Organização do ano 

curricular

Horas de trabalho

Créditos Observações
Total T TP PL TC S E OT O Horas totais 

de contacto

 Projeto  . . . . . . . . . . CF 1.º 2.º Semestre. . . 84   15    15  30 3  
 Opção livre. . . . . . . CF 1.º 2.º Semestre. . . 84         0 3  

 312112661 

 Faculdade de Belas-Artes

Despacho n.º 3506/2019
Tendo -me sido proposto pelo júri do procedimento concursal para o 

cargo de direção intermédia de 3.º grau, como Coordenadora do Núcleo 
dos Recursos Humanos e Expediente, da Faculdade de Belas -Artes, 
nomeio Maria da Conceição da Cunha Tavares Morgado, para aquele 
cargo, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável 
por iguais períodos de tempo, nos termos do nos artigos 21.º e 23.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pelas Leis 
n.º 51/2005, de 31 de agosto, e n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e do 
n.º 8 do artigo 3.º do Regulamento dos Serviços Administrativos, da 
Faculdade de Belas -Artes da Universidade de Lisboa, com efeitos a
2 de novembro de 2016.

Esta nomeação fundamenta -se no facto de a nomeada ser detentora 
do perfil indicado para o referido cargo, tomando como base não só o 
curriculum e experiência profissional, mas, sobretudo, a motivação e o 
sentido crítico que demonstrou na entrevista a que foi sujeita.

7 de novembro de 2017. — O Presidente, Prof. Doutor Victor dos 
Reis.

Súmula do curriculum vitae
Dados Pessoais:
Nome — Maria da Conceição da Cunha Tavares Morgado
Local e data de nascimento — Freguesia de Pedroso, em 25 de agosto 

de 1964
Formação académica — (Junho 2012) Licenciatura em Estudos Euro-

peus (especialização em politicas de desenvolvimento) pela Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa.

Formação profissional — Frequência de diversos cursos e ações de 
formação diretamente relacionados com a área de gestão de recursos 
humanos.

Lugar no quadro — Técnica Superior do Núcleo dos Recursos Hu-
manos e Expediente da Faculdade de Belas -Artes da Universidade de 
Lisboa.

Atividade profissional:
Ingressou na Administração Pública, em 14 de janeiro de 1986, na 

Reitoria da Universidade do Porto: iniciou funções como escriturário-
-datilógrafo;

Em 24 de agosto de 1989, tomou posse como terceiro -oficial, onde 
teve como principais tarefas o serviço relativo ao recrutamento e pro-
vimento de pessoal docente e não docente, da Faculdade de Medicina 
e Instituto de Ciências Biomédicas “Abel Salazar”, bem como toda 
a elaboração e organização relacionada com as tomadas de posse e 
assinaturas de contratos do pessoal de toda a Universidade do Porto;

Em 13 de maio de 1993, tomou posse como segundo -oficial tendo -se 
mantido nas mesmas funções e Serviço;

Em 1 de outubro de 1995, foi transferida para o quadro de pessoal não 
docente, da Reitoria da Universidade de Lisboa, tendo sido colocada na 
Secção de Pessoal, onde teve como principais tarefas as contratações 
das unidades orgânicas da Universidade de Lisboa, nomeadamente, Fa-
culdade de Ciências, Instituto de Ciências Sociais, Reitoria e Centros de 
Investigação, bem como ser responsável e secretariar todas as tomadas 
de posse na Universidade;

Em 1 de junho de 2001, tomou posse como Coordenadora Técnica, 
da Faculdade de Belas -Artes da Universidade de Lisboa, tendo como 
principal tarefa a implementação e organização da Secção de Recursos 
Humanos e Expediente;

Ao longo da carreira foi ainda eleita membro do Conselho Diretivo 
e do Conselho de Escola da Faculdade de Belas -Artes da Universidade 
de Lisboa.

312135122 

 Despacho n.º 3507/2019
Por meu despacho de 20 de novembro de 2018, no uso de delegação 

de competências, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, 
de 5 de setembro de 2014:

Doutora Sandra Sofia Figueiredo Gonçalves — Celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, como Professor 
Auxiliar, da Carreira Docente Universitária, da Faculdade de Belas -Artes 
da Universidade de Lisboa, com efeitos a partir de 08 de março de 2019, 
posicionado no escalão 1/índice 195.

28 de novembro de 2018. — O Presidente, Prof. Doutor Vítor dos 
Reis.

312138299 

 Despacho n.º 3508/2019
Por meu despacho de 20 de novembro de 2018, no uso de delegação 

de competências, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, 
de 5 de setembro de 2014:

Doutora Odete Rodrigues Palaré — Celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, como Professor Auxi-
liar, da Carreira Docente Universitária, da Faculdade de Belas -Artes da 
Universidade de Lisboa, com efeitos a partir de 07 de março de 2019, 
posicionado no escalão 1/índice 195.

28 de novembro de 2018. — O Presidente, Prof. Doutor Vítor dos 
Reis.

312138403 

 Despacho n.º 3509/2019
Por meu despacho de 7 de setembro de 2016, no uso de competência 

própria;
Licínia Maria Gomes dos Santos da Silva Freire — Renovada a co-

missão de serviço, por mais três anos, como Coordenadora da Divisão 
da Biblioteca e Arquivo, nos termos previstos nos artigos 23.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de junho, alterada pelas Leis n.º 51/2055, de 30 de 
agosto, n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e n.º 128/2015, de 3 de setembro, 
da Faculdade de Belas -Artes desta Universidade, com efeitos a partir 
de 20 de setembro de 2016.

7 de março de 2019. — O Presidente, Prof. Doutor Victor dos Reis.
312134289 

 Faculdade de Motricidade Humana

Despacho n.º 3510/2019
Atento o disposto no n.º 2 do artigo 52.º dos Estatutos da Faculdade 

de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, aprovados pelo 
Despacho n.º 13542/2014 de 7 de novembro, nomeio para constituírem 
o Conselho de Avaliação e Garantia da Qualidade da FMH:

Rui Fernando Roque Martins (Vice -Presidente), que preside;
Paulo Alexandre Silva Armada da Silva (em representação do Con-

selho Científico);
Ana Cristina Guerreiro Espadinha (em representação do Conselho 

Pedagógico);
Dulce Nídia Pinheiro da Fonseca Monteiro O’Neill Marques (Diretora 

Executiva);
Alexandre de Aguiar Saraiva Ribeiro Rua (Presidente da Associação 

de Estudantes da FMH);
Luís Fernando Algarvio Madeira Coelho (Antigo Aluno);
Carlos Alberto Lopes Cruz (em representação da Sociedade Civil).

Pelo exercício de funções no Conselho de Avaliação e Garantia da 
Qualidade da FMH não é devida remuneração, própria ou adicional, 
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a qualquer um dos membros, exceto o pagamento de ajudas de custo, 
caso se aplique.

14 de fevereiro de 2019. — O Presidente da FMH, Prof. Doutor Luís 
Bettencourt Sardinha.

312076763 

 Despacho n.º 3511/2019
Por despacho de 27 de dezembro de 2018 do Presidente da Faculdade 

de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa:
Adilson Passos da Costa Marques — autorizado, após conclusão do 

período experimental, o contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, em regime de tenure, como Professor Auxiliar, 
com efeitos a partir de 28/12/2018, auferindo a remuneração ilíquida 
mensal correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória 
do pessoal docente do ensino superior.

Ana Maria Peixoto Naia — autorizado, após conclusão do período 
experimental, o contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, em regime de tenure, como Professora Auxiliar, com 
efeitos a partir de 28/12/2018, auferindo a remuneração ilíquida mensal 
correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória do 
pessoal docente do ensino superior.

Fernando Paulo Oliveira Gomes — autorizado, após conclusão do 
período experimental, o contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, em regime de tenure, como Professor Auxiliar, 
com efeitos a partir de 28/12/2018, auferindo a remuneração ilíquida 
mensal correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória 
do pessoal docente do ensino superior.

Flávia Giovanetti Yazigi — autorizado, após conclusão do período 
experimental, o contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, em regime de tenure, como Professora Auxiliar, com 
efeitos a partir de 28/12/2018, auferindo a remuneração ilíquida mensal 
correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória do 
pessoal docente do ensino superior.

Maria João Oliveira Valamatos — autorizado, após conclusão do 
período experimental, o contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, em regime de tenure, como Professora Auxiliar, 
com efeitos a partir de 28/12/2018, auferindo a remuneração ilíquida 
mensal correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória 
do pessoal docente do ensino superior.

Paulo Jorge Martins — autorizado, após conclusão do período experi-
mental, o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, em regime de tenure, como Professor Auxiliar, com efeitos a partir 
de 28/12/2018, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente 
ao escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória do pessoal docente do 
ensino superior.

18 de fevereiro de 2019. — O Presidente, Prof. Doutor Luís Betten-
court Sardinha.

312077727 

 Faculdade de Psicologia

Aviso n.º 5418/2019
1 — Após parecer favorável do Conselho Científico da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL), aprovado em reunião de 
28/02/2019, e por despacho do Diretor da FPUL de 15/03/2019, profe-
rido no uso de competência delegada pelo Despacho n.º 10594/2018, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 15 de novembro, 
procede -se à abertura do concurso de seleção internacional para um lugar 
de doutorado/a para o exercício de atividades de investigação científica 
na área científica de Psicologia Aplicada, no âmbito do projeto “A Di-
versidade de Relacionamentos Casuais e suas Implicações para o Uso da 
Proteção Sexual”, com a ref. PTDC/PSI -GER/28530/2017, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
pelo prazo de três anos, com vista ao exercício das seguintes funções, 
no âmbito do referido projeto:

Desenvolvimento de instrumentos de avaliação, nomeadamente guiões 
de entrevista, materiais experimentais e questionários para avaliação da 
diversidade, características e uso do preservativo nos relacionamentos 
sexuais casuais:

Desenvolvimento de um guião de entrevista e participação nas en-
trevistas de grupos focais para aprofundamento das características dos 
relacionamentos sexuais casuais;

Desenvolvimento de materiais experimentais para o estudo dos guiões 
sexuais casuais e averiguação do uso do preservativo, através de testes 
de memória para informação constante destas estruturas cognitivas;

Desenvolvimento de um questionário para caraterização do compor-
tamento sexual de jovens adultos e avaliação da consistência do uso do 
preservativo, com vista a reduzir a sobrevalorização deste relato, alargar 
a sua inspeção aos diferentes relacionamentos sexuais casuais e regulares, 
e estudar os mecanismos explicativos do seu uso;

Desenvolvimento de medidas para o estudo longitudinal das transi-
ções nos relacionamentos sexuais casuais, variações na perceção das 
características do relacionamento, uso do preservativo e interação entre 
características relacionais, e tipo de relacionamentos para o uso desta 
proteção sexual.

Desenvolvimento do estudo longitudinal sobre transições nos rela-
cionamentos sexuais casuais e uso do preservativo;

Angariação de participantes e recolha de dados presenciais e acom-
panhamento dos participantes nos estudos longitudinais;

Realização dos estudos piloto;
Organização das bases de dados para dados qualitativos e quantita-

tivos, dos diversos estudos;
Participação na análise de dados dos estudos qualitativos e quanti-

tativos;
Colaboração na escrita de artigos científicos;
Disseminação dos estudos e criação de redes na comunidade científica 

e população geral, através da participação em encontros científicos e na 
organização de uma conferência no final do projeto.

2 — Legislação aplicável:
a) Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de 

contratação de doutorados/as, destinado a estimular o emprego científico 
e tecnológico em todas as áreas do conhecimento (RJEC), na redação 
que lhe foi conferida pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, tendo ainda 
em consideração o disposto pelo Decreto Regulamentar n.º 11 -A/2017, 
de 29 de dezembro;

b) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e respetivas alterações.

3 — Em conformidade com o artigo 13.º do RJEC, o Júri do concurso 
tem a seguinte composição:

Presidente: Maria João Alvarez, Professora Auxiliar da Faculdade 
de Psicologia da Universidade de Lisboa e Investigadora Responsável 
do Projeto.

Vogais:
i) Ana Margarida Veiga Simão, Professora Catedrática da Faculdade 

de Psicologia da Universidade de Lisboa;
ii) Cícero Roberto Pereira, Professor -Pesquisador do Departamento 

de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba;
iii) Patrícia Magda Monteiro Pascoal, Professora Auxiliar da Escola 

de Psicologia e Ciências da Vida da Universidade Lusófona de Huma-
nidades e Tecnologias.

4 — O local de trabalho situa -se na Faculdade de Psicologia da Uni-
versidade de Lisboa, Alameda da Universidade, 1649 -013 Lisboa.

5 — A remuneração mensal a atribuir é a correspondente à 1.ª posição 
remuneratória do nível inicial, prevista no n.º 1 do artigo n.º 2 do Decreto 
Regulamentar n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro (nível 33 da tabela 
remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de 
dezembro), sendo de 2.128,34 Euros.

6 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o/a 
candidato/a com deficiência tem preferência em igualdade de classifi-
cação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os/as 
candidatos/as devem declarar no formulário de candidatura, sob compro-
misso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência 
e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, 
nos termos do diploma supramencionado.

7 — O contrato é celebrado pelo prazo de 3 anos, automaticamente 
renováveis por períodos de um ano, até à duração máxima de 6 anos, 
salvo se:

a) O Conselho Científico da Faculdade propuser a sua cessação com 
fundamento em avaliação desfavorável do trabalho desenvolvido pelo/a 
doutorado/a, realizada nos termos do regulamento em vigor na Facul-
dade, a qual deve ser comunicado ao/à interessado/a até 90 dias antes 
do termo do contrato inicial ou da renovação em curso;

b) Por aplicação de qualquer das causas de extinção constante no artigo 
n.º 289 da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;

c) O empregador público, ou o/a trabalhador/a, comuniquem por es-
crito, até 30 dias antes do termo do contrato ou da renovação em curso, 
a vontade de o não renovar, com a consequente caducidade do contrato 
de trabalho a termo certo celebrado na sequência do presente Aviso.


