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Marta Cristina Cardoso de Oliveira, Professor Auxiliar, Departamento 
de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra

Amílcar Lopes Ramalho, Professor Catedrático, Departamento de 
Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra

Nas suas faltas e impedimentos, o Presidente do Júri será substi-
tuído pelo vogal indicado em primeiro lugar que, em igual caso de 
impedimento, será substituído pelo vogal a seguir indicado e assim 
sucessivamente.

Para constar se lavrou o presente aviso de abertura, que vai ser publi-
cado na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), e em língua portuguesa e inglesa no sítio da Internet da Univer-
sidade de Coimbra, em http://www.uc.pt/emprego, e no pan -European 
Researcher’s Mobility Portal, em http://www.eracareers.pt/.

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.

Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

A Universidade de Coimbra clarifica, para efeitos do disposto no n.º 5 
do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que não assume 
qualquer compromisso de vir a considerar ser do seu interesse estratégico 
a abertura de qualquer procedimento concursal para a carreira de inves-
tigação científica ou para a carreira docente do ensino superior.

12 de fevereiro de 2019. — O Reitor, Prof. Doutor João Gabriel 
Silva.

312204823 

 Aviso n.º 7116/2019
Por despacho exarado, a 13/02/2019, pelo Magnífico Reitor da Uni-

versidade de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho 
e Silva, no uso de competência própria, foi autorizada a contratação 
do Doutor Jorge Miguel Sá Silva e celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, em regime de tenure, como 
Professor Associado, com agregação, em dedicação exclusiva, com o 
posicionamento remuneratório entre o 72.º e o 73.º níveis remuneratórios 
da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31/12, a que corresponde a remuneração de €4.173,92.

A contratação, com início a 28/02/2019, resulta da conclusão do 
concurso documental internacional destinado ao preenchimento de 
dois postos de trabalho, na categoria de Professor Associado, do mapa 
de pessoal da Universidade de Coimbra, para desempenho de funções 
no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, aberto por Edital n.º 757/2018, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 157 de 16 de agosto 
de 2018.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
01/04/2019. — A Chefe da Divisão de Gestão de Contratos e Proces-

samento de Abonos e Descontos, Maria Helena Matos.
312205414 

 Aviso n.º 7117/2019
Por despacho exarado, a 13/02/2019, pelo Magnífico Reitor da Uni-

versidade de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho 
e Silva, no uso de competência própria, foi autorizada a contratação do 
Doutor Lino José Forte Marques e celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, em regime de tenure, como 
Professor Associado, em dedicação exclusiva, com o posicionamento 
remuneratório entre o 64.º e o 65.º níveis remuneratórios da Tabela Re-
muneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31/12, 
a que corresponde a remuneração de €3.764,71.

A contratação, com início a 04/03/2019, resulta da conclusão do 
concurso documental internacional destinado ao preenchimento de 
dois postos de trabalho, na categoria de Professor Associado, do mapa 
de pessoal da Universidade de Coimbra, para desempenho de funções 
no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, aberto por Edital n.º 757/2018, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 157 de 16 de agosto 
de 2018.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
01/04/2019. — A Chefe da Divisão de Gestão de Contratos e Proces-

samento de Abonos e Descontos, Maria Helena Matos.
312205358 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Psicologia

Despacho n.º 4263/2019

Projeto de Revisão dos Estatutos da Faculdade de Psicologia
da Universidade de Lisboa

Nota Justificativa
Para os efeitos previstos nos artigos 99.º e 101.º do CPA, publica -se 

a nota justificativa e submete -se a consulta pública o Projeto de revisão 
dos Estatutos da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.

Nos termos do artigo 176.º n.º 1 do Decreto -Lei n.º 33/2018, de 15 de 
maio, os estatutos das instituições de ensino superior e das respetivas uni-
dades orgânicas podem qualificar o cargo previsto no n.º 1 do artigo 127.º 
da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, como cargo de direção superior ou 
de direção intermédia, nos termos e com os efeitos neles fixados, aplicando-
-se subsidiariamente o disposto na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços 
e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado.

Por outro lado, estabelece este último diploma, no n.º 6 do seu artigo 2.º, 
que devem os diplomas orgânicos ou estatutários dos órgãos e serviços 
públicos definir, expressamente, a qualificação e grau dos respetivos cargos 
dirigentes, bem como a sua designação, e, tratando -se de cargos de direção 
intermédia de 3.º grau ou inferior, as correspondentes competências.

Acresce que, sobre a última revisão dos estatutos desta Faculdade 
decorreram já mais de 5 anos, prazo suficiente para justificar a pon-
deração da eventual necessidade da sua revisão, tendo em vista a sua 
harmonização com as necessidades atuais da instituição.

Deste modo, em 28 de fevereiro de 2019, entendeu o Conselho de 
Escola da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, sob 
proposta do seu Diretor, no exercício de competências estatutariamente 
previstas, dar início a um processo de revisão de estatutos, tendente à 
organização dos serviços da Faculdade, em particular no que respeita 
aos cargos dirigentes e à sua adequação ao Estatuto do Pessoal Dirigente 
(EPD), constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro.

Considerando que o projeto não cria unidades de serviços novas mas 
antes se limita a reorganizar as já existentes, concretizando, nalguns 
casos, e redefinindo, noutros, os graus dos dirigentes de nível intermédio 
aos quais compete a sua coordenação, de harmonia com o previsto no res-
petivo estatuto e com a prática seguida noutras escolas da Universidade, 
os custos diretos que acarreta do ponto de vista económico -financeiro 
são reduzidos e de fraco impacto nos encargos com pessoal e estima -se 
que serão compensados com os ganhos de produtividade esperados.

Para efeitos do artigo 101.º do CPA, o projeto de alteração dos Estatu-
tos em anexo é submetido a consulta pública, para recolha de sugestões, 
procedendo -se, para o efeito, à sua publicação na 2.ª série do Diário da 
República e na Internet, no sítio institucional da Faculdade de Psicologia 
da Universidade de Lisboa.

Os interessados poderão, querendo, dirigir, por escrito, as suas suges-
tões à Presidente do Conselho de Escola da Faculdade de Psicologia da 
Universidade de Lisboa, para o endereço de correio eletrónico geral@
psicologia.ulisboa.pt, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação 
do presente projeto de alteração estatutária no Diário da República.

03.04.2019. — O Diretor, Luis Curral.

ANEXO

Alteração aos Estatutos da Faculdade de Psicologia
da Universidade de Lisboa

Artigo 1.º
Os artigos 7.º, 9.º, 11.º, 19.º, 20.º, 25.º, 32.º, 33.º, 37.º, 38.º e 44.º 

dos Estatutos da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, 
homologados pelo Despacho n.º 16489/2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 246, de 19 de dezembro de 2013, e o artigo 1.º 
do seu Anexo II passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 7.º
[...]

1 — [...]
a) [...]
b) [...]
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c) [...]
d) Serviços.

Artigo 9.º
[...]

1 — [...]
2 — A Faculdade integra pelo menos um Centro de Investigação 

em Psicologia.
3 — [...]
4 — [...]

Artigo 11.º
[...]

1 — [...]
2 — Os serviços técnicos e administrativos, com exceção das 

unidades de serviços específicos que se encontrem na dependência 
direta do Diretor, estão organizados em regime de serviços comuns 
ao Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, sem prejuízo 
de, por deliberação do Conselho de Escola, poder ser instituído outro 
modelo organizativo.

3 — A Área de Planeamento e I&D constitui um serviço específico 
da Faculdade, que reporta diretamente ao Diretor.

4 — A estrutura e a organização das unidades de serviços são defi-
nidas num regulamento orgânico aprovado pelo Conselho de Gestão, 
nos termos do artigo 42.º

Artigo 19.º
[...]

Os membros do Conselho de Escola exercem um mandato com a 
duração de três anos.

Artigo 20.º
[...]

1 — [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) Eleger o seu Presidente de entre os professores catedráticos e 

associados e dos investigadores coordenadores ou principais, por um 
período de três anos;

g) [...]

2 — [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]

Artigo 25.º
[...]

O mandato do Diretor tem a duração de três anos, podendo ser 
renovado até um máximo de seis anos consecutivos.

Artigo 32.º
[...]

Os membros do Conselho Científico exercem um mandato com a 
duração de três anos.

Artigo 33.º
[...]

1 — [...]
a) [...]
b) [...]
c) Eleger o seu Presidente de entre os professores associados ou 

catedráticos e investigadores coordenadores ou investigadores prin-
cipais, por um período de três anos, que pode ser renovado até seis 
anos consecutivos;

d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]

i) [...]
j) [...]
l) [...]
m) [...]
n) [...]
o) [...]

2 — [...]
3 — [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]

4 — [...]
a) [...]
b) [...]

Artigo 37.º
[...]

Os membros do Conselho Pedagógico exercem um mandato com 
a duração de três anos.

Artigo 38.º
[...]

[...]
a) [...]
b) [...]
c) Eleger o seu Presidente de entre os professores doutorados com 

mais de cinco anos de efetivo serviço docente, por um período de 
três anos.

d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]
i) [...]
j) [...]
k) [...]
l) [...]
m) [...]

Artigo 44.º
[...]

1 — [...]
2 — O Diretor Executivo é responsável pela gestão corrente e pela 

coordenação das unidades de serviços que dele dependem hierarqui-
camente, exercendo ainda as competências que lhe são conferidas 
pelos presentes estatutos, pelo regulamento dos serviços, e ainda 
as que lhe forem delegadas ou subdelegadas pelo Diretor ou pelo 
Conselho de Gestão.

3 — O cargo de Diretor Executivo da Faculdade é equiparado, 
para efeitos remuneratórios, a cargo de direção superior de 2.º grau, 
nos termos da subalínea ii) da alínea a) do artigo 6.º do Anexo I dos 
Estatutos da Universidade de Lisboa.

4 — O Diretor Executivo poderá exercer as mesmas funções na 
Escola prevista no n.º 2 do artigo 11.º

ANEXO II

[...]

Artigo 1.º
[...]

a) [...]
b) Coordenadores de Área ou Divisão, equiparados a cargo de 

direção intermédia de 2.º grau, adstritos às seguintes unidades:
i) Divisão Administrativa e Financeira (DAF),
ii) Divisão dos Serviços Técnicos (DST);
iii) Área de Planeamento e I&D (APID).

c) Coordenadores de Núcleo, equiparados a cargo de direção in-
termédia de 3.º grau, adstritos às seguintes unidades:

i) Núcleo de Gestão Financeira e Patrimonial;
ii) Núcleo de Gestão de Recursos Humanos.
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d) Os Coordenadores de Área ou Divisão exercem as competências 
legalmente previstas para o cargo de chefe de divisão, bem como as 
que lhes forem atribuídas no Regulamento dos Serviços e ainda as 
que lhes forem delegadas ou subdelegadas.

e) Compete aos Coordenadores de Núcleo assegurar a gestão da 
atividade da unidade à qual se encontram adstritos, de acordo com 
as orientações e objetivos que lhe forem fixados pelo respetivo supe-
rior hierárquico, no respeito pelos princípios legais e regulamentares 
em vigor e pelas orientações estratégicas superiormente definidas, 
competindo -lhe, ainda, coordenar a respetiva equipa de trabalho e 
monitorizar os resultados por ela obtidos e, relativamente a cada um 
dos seus elementos, distribuir tarefas, propor planos de formação espe-
cíficos, gerir a assiduidade e colaborar na avaliação do desempenho.»

Artigo 2.º
A duração dos mandatos dos titulares dos Órgãos da Faculdade pre-

vistos nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 12.º dos Estatutos da Facul-
dade de Psicologia da Universidade de Lisboa atualmente em funções 
é prorrogada pelo período de um ano.

312200546 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Escola de Economia e Gestão

Despacho n.º 4264/2019
Ao abrigo do disposto no Despacho RT -74/2017, de 7 de dezembro, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2018, 
e no n.º 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo, e 
na sequência do disposto no Despacho n.º 3102/2018, de 12 de março 
de 2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 26 de 
março de 2018, e tendo em consideração o adequado funcionamento 
e uma maior flexibilidade na gestão da Escola de Economia e Gestão, 
subdelego no professor catedrático, em regime de tenure, da Escola de 
Economia e Gestão, Odd Rune Straume a competência para a presidência 
de provas para a obtenção do título de agregado.

A presente subdelegação de competências é feita sem prejuízo dos 
poderes de avocação e produz efeitos a partir da data da sua publicação 
no Diário da República, considerando -se ratificados os atos entretanto 
praticados na matéria agora subdelegada.

5 de abril de 2018. — O Presidente da Escola de Economia e Gestão, 
Francisco José Alves Coelho Veiga.

312207131 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Médicas

Aviso n.º 7118/2019
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, e por despacho de 22 de janeiro de 2019, do Diretor da Faculdade de 
Ciências Médicas|Nova Medical School, da Universidade Nova de Lisboa, 
Professor Doutor Jaime da Cunha Branco, foi homologada a avaliação final 
do período experimental, o qual foi concluído com sucesso, da trabalhadora 
Catarina de Oliveira Sequeira, na carreira/categoria de técnico superior, de 
acordo com o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto no 
n.º 3 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo o tempo de 
duração desse período contado para efeitos da atual carreira e categoria.

28 de março de 2019. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime da Cunha 
Branco.

312185579 

 Despacho (extrato) n.º 4265/2019
Por despacho do Diretor, no uso de delegação de competências, foi 

autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com os seguintes docentes:

De 11 -11 -2018:
Mestre Carolina Fernandes Pereira Bruxelas como Assistente Con-

vidada, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 2018 a 
28 de fevereiro de 2019;

Mestre Inês Margarida Pereira Antunes como Assistente Convidada, a 
tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 2018, por um ano;

Mestre Pedro Moreau Caiado Ferreira como Assistente Convidado, 
a tempo parcial (7,5 %), com efeitos a 1 de setembro de 2018, por um 
ano;

Mestre Rui Alexandre Veríssimo Manilha como Assistente Convidado, 
a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 2018 a 28 de 
fevereiro de 2019;

De 20 -11 -2018:
Doutora Joana Duarte Ramos dos Santos como Professora Auxiliar 

Convidada, a tempo parcial (7,5 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2018 a 28 de fevereiro de 2019;

De 28 -11 -2018:
Licenciada Ana Catarina Gomes Júlio Alpuim como Assistente Con-

vidada, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 2018, 
por um ano;

Mestre Ana Catarina Rodrigues Aldeia Sanches Massa como Assis-
tente Convidada, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro 
de 2018, por um ano;

De 13 -12 -2018:
Doutor Bruno Daniel da Costa Gomes Professor Auxiliar Convidado, 

a tempo parcial (30 %), com efeitos a 1 de janeiro de 2019 a 31 de 
agosto de 2019;

Doutor Pedro Nogueira Brás de Oliveira Professor Auxiliar Con-
vidado, sem remuneração, com efeitos a 1 de setembro de 2018, por 
um ano;

De 1 -2 -2019:
Licenciada Ana Filipa Belo Matias Gaspar Moita como Assistente 

Convidada, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de dezembro de 
2018 a 31 de agosto de 2019;

Mestre Arnaldo Miguel Dias dos Santos como Assistente Convidado, 
a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 2018, por um 
ano;

Doutora Isabel Maria Ribeiro Fragata como Professora Auxiliar Con-
vidada, a tempo parcial (7,5 %), com efeitos a 1 de janeiro de 2019 a 
31 de agosto de 2019;

Doutor Joaquim Pedro Custódio Pedreira Alves da Silva como Pro-
fessor Auxiliar Convidado, a tempo parcial (30 %), com efeitos a 1 de 
setembro de 2018, por um ano;

Doutor Jorge Manuel Tavares Canena como Professor Associado 
Convidado, a tempo parcial (30 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2018, por um ano;

Doutor Jorge Natalino Ramos Lima Professor Auxiliar Convidado, 
sem remuneração, com efeitos a 1 de setembro de 2018, por um ano;

Doutor José Manuel da Silva Oliveira como Professor Auxiliar Con-
vidado, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 2018 a 
28 de fevereiro de 2019;

Doutor Manuel Aníbal Antunes Ferreira como Professor Associado 
Convidado, a tempo parcial (30 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2018, por um ano;

Licenciado Manuel Bernardo Clemente Figueira de Araújo como 
Assistente Convidado, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de se-
tembro de 2018, por um ano;

Mestre Nélia Margarida Martins da Cunha como Assistente Con-
vidada, a tempo parcial (30 %), com efeitos a 1 de setembro de 2018, 
por um ano;

Licenciada Paula Alexandra Simão Nunes como Assistente Convi-
dada, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 2018, 
por um ano;

Licenciada Telma Sofia de Carvalho Francisco como Assistente Con-
vidada, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 2018, 
por um ano;

Licenciada Vanda Lurdes Lauriano Baía Vicente Cobra Pratas Vital 
como Assistente Convidada, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de 
setembro de 2018, por um ano;

De 7 -3 -2019:
Doutora Maria Clara Pinheiro Capucho como Professora Auxiliar 

Convidada, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2018, por um ano;

Doutor Pedro Alberto Batista Brissos de Sousa Escada como Profes-
sor Associado Convidada, a tempo parcial (30 %), com efeitos a 1 de 
setembro de 2018, por um ano;


