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de 6 de abril, e para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º 
da mesma Portaria, notificam -se todos os candidatos — incluindo os 
que tenham sido excluídos no decorrer da aplicação dos métodos de 
seleção — ao procedimento concursal comum para ocupação de um 
posto de trabalho de Técnico Superior constante no mapa de pessoal 
não -docente da Faculdade de Belas -Artes da Universidade de Lisboa, 
mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para exercer funções no Laboratório de Design de 
Equipamento da Faculdade de Belas -Artes da Universidade de Lisboa, 
aberto pelo Aviso n.º 8074/2017, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 137, de 18 de julho de 2017, do ato de homologação da lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados.

Mais se informa, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria su-
pramencionada, que a referida lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados, homologada por Despacho de 8 de janeiro de 
2018, do Presidente da Faculdade de Belas -Artes da Universidade de 
Lisboa, encontra -se afixada para consulta na entrada da Faculdade de 
Belas -Artes da Universidade de Lisboa e disponibilizada na sua página 
eletrónica em www.belasartes.ulisboa.pt (área de Staff/Não -Docentes/
Procedimentos Concursais).

9 de janeiro de 2018. — A Presidente do Júri, Prof.ª Doutora Isabel 
Dâmaso.

311068183 

 Faculdade de Medicina Dentária
Despacho (extrato) n.º 1011/2018

Nomeação de Adjunto
Nos termos do n.º 3 do artigo 31.º dos Estatutos da Faculdade de 

Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 70, de 9 de abril de 2014, nomeio como Adjunto 
para as funções de apoio à Direção o Professor Auxiliar Doutor Duarte 
Nuno Silva Marques.

A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 27 de dezembro 
de 2017.

27/12/2017. — O Diretor, Prof. Catedrático Luís Miguel Pires Lopes.
311065997 

 Despacho (extrato) n.º 1012/2018

Nomeação do Diretor Clínico
Nos termos do n.º 2 do artigo 10.º dos Estatutos da Faculdade de 

Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 70, de 9 de abril de 2014, nomeio para as 
funções de Diretor Clínico o Professor Catedrático Doutor João Manuel 
Aquino Marques.

A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 27 de dezembro 
de 2017.

27/12/2017. — O Diretor, Prof. Catedrático Luís Miguel Pires Lopes.
311065445 

 Despacho (extrato) n.º 1013/2018

Nomeação do Vice-Diretor e Vogal do Conselho de Gestão
Nomeio o Professor Associado com Agregação o Doutor Jaime Pe-

reira Fontes de Almeida Portugal, como Vice-Diretor da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, ao abrigo do artigo 31.º 
dos Estatutos da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 
Lisboa, e igualmente, como Vogal do Conselho de Gestão, ao abrigo 
do artigo 50.º dos Estatutos da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa.

A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 27 de dezembro 
de 2017.

De igual modo, e nos termos do artigo 33.º dos Estatutos da Facul-
dade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e do artigo 44.º 
do Código do Procedimento Administrativo, delego no Vice-Diretor 
agora nomeado todas as minhas competências, nos casos de ausência, 
falta ou impedimento.

27/12/2017. — O Diretor, Prof. Catedrático Luís Miguel Pires Lopes.
311064668 

 Despacho (extrato) n.º 1014/2018

Nomeação para exercício de funções de secretariado
Ao abrigo do disposto no artigo 33.º da lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 

designo Helena Maria Leiria de Matos, técnica superior do mapa de 
pessoal da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, 
para exercer funções de secretariado.

A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 27 de dezembro 
de 2017.

27/12/2017. — O Diretor, Prof. Catedrático Luís Miguel Pires Lopes.
311066425 

 Despacho (extrato) n.º 1015/2018

Nomeação da Diretora Executiva
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro — com as alte-

rações 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 de-
zembro —, prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos titulares de 
cargos de direção intermédia, designadamente de 1.º grau, é efetuado 
de entre funcionários dotados de competência técnica e aptidão para o 
exercício de funções de direção, coordenação e controlo;

Considerando que a Mestre Cristina da Silva Figueira Fernandes 
é possuidora de um relevante currículo profissional, nomeadamente 
nos domínios financeiro, organizacional e administrativo, revelador de 
que a mesma detém características adequadas ao exercício do cargo de 
diretora executiva dos serviços da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa:

Ao abrigo da alínea l) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 
10 de setembro, do artigo 6.º do anexo I dos Estatutos da Universidade 
de Lisboa (ULisboa), constantes do despacho normativo n.º 1 -A/2016, 
publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março de 
2016, e do artigo 53.º dos Estatutos da Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade de Lisboa, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 70, de 9 de abril de 2014, determino o seguinte:

1 — A nomeação da mestre Cristina da Silva Figueira Fernandes 
para o cargo de Diretora Executiva da Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade de Lisboa, em comissão de serviço, nos termos da 
legislação supra referida.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 27 de dezembro 
de 2017

27/12/2017. — O Diretor, Prof. Catedrático Luís Miguel Pires Lopes.
311066288 

 Despacho (extrato) n.º 1016/2018
Por despacho do Diretor desta Faculdade, de 12/12/2017, proferido 

por delegação, foi autorizado o contrato de trabalho em funções pú-
blicas a termo resolutivo certo, a Jorge Manuel Perdigão Henriques, 
como Professor Catedrático Convidado, em regime de tempo parcial, 
de 40 %, escalão 1, índice 285 nos termos do ECDU, com início com 
início em 29/12/2017 e términos em 28/12/2019. (Não carece de visto 
prévio do T.C.)

30/12/2017. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
311066466 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso (extrato) n.º 1254/2018
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que Maria da Graça Campos Azevedo, 
Assistente Técnica, cessou funções por motivo de aposentação, com 
efeitos a 1 de dezembro de 2017.

17 de janeiro de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

311068248 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Instituto de Higiene e Medicina Tropical

Louvor n.º 27/2018
Por deliberação do Conselho de Gestão, deste Instituto de Higiene 

e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT NOVA), 
de 05/12/2017, foi aprovado o seguinte louvor: Tendo desempenhado 
funções como Subdiretora neste Instituto nos últimos sete anos e até 30 
de novembro de 2017, a Professora Doutora Zulmira Maria de Araújo 


