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Hartz, assumiu este cargo de forma leal, inovadora e com elevada dedicação. Contribuiu para o reforço das colaborações com o Brasil, com
o Canadá e com outras Unidades Orgânicas da Universidade Nova de
Lisboa. Lançou as primeiras iniciativas de ensino à distância, reforçou a gestão do conhecimento e introduziu a avaliação de sistemas de
serviços de saúde como área de estudo académico. Incentivou ainda o
ensino da história da medicina tropical e da preservação do património
integrando-nos em redes nacionais e internacionais de museus da ciência.
Como parte do incentivo a uma ciência aberta, foi a Editora Executiva
que coordenou o relançamento dos Anais do IHMT NOVA. Por estas
razões e pela excelência do seu desempenho, é com o maior gosto e
satisfação que torno público este louvor à Professora Doutora Zulmira
Maria de Araújo Hartz.
18 de dezembro de 2017. — O Diretor, Professor Doutor Paulo de
Lyz Girou Martins Ferrinho.
311063096

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE
DA BEIRA INTERIOR
Aviso n.º 1255/2018
Para efeitos do disposto na alínea d) artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de
20 de junho, torna-se público que cessou a relação jurídica de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a trabalhadora a seguir mencionada: — Maria Gabriela Monteiro Mendes Alçada,
Assistente Operacional, colocada na posição remuneratória e nível
remuneratório 1.4, a partir de 2017.12.15, por aposentação.
16 de janeiro de 2018. — O Administrador dos Serviços de Ação
Social da Universidade da Beira Interior, Vasco Júlio Morão Teixeira
Lino.
311064465

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Despacho n.º 1017/2018
Torna-se público, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, com as alterações introduzidas
pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril,
64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de
3 de setembro, e considerando o previsto n.º 1 do artigo 9.º do anexo I
dos Estatutos da Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do
Despacho Normativo n.º 5-A/2013, de 18 de abril, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013, alterado pelo
Despacho Normativo n.º 1-A/2016, de 29 de fevereiro, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 1 de março de 2016, bem
como os Estatutos dos Serviços de Ação Social d a Universidade de
Lisboa constantes do Despacho n.º 14601/2013, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro que, por despacho
do Reitor da Universidade de Lisboa, Professor Doutor António Cruz
Serra, de 8-12-2017, foram renovadas, com efeitos a 9 de dezembro
de 2017 e pelo período de 3 anos, as seguintes comissões de serviço:
Licenciado José Jerónimo Fernandes Marques — Diretor de Departamento de Gestão de Património e Recursos Técnicos, cargo de direção
intermédia de 1.º grau;
Mestre Susana Isabel Martins Rodrigues Coelho Leal — Coordenadora da Área de Apoio dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, equiparado a um cargo de dirigente intermédio
de 2.º grau;
Licenciada Rita Maria Vivas Pestana Casquilho de Almeida Santos — Coordenadora da Área de Alojamento e Apoio à Infância dos
Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, equiparado a um
cargo de dirigente intermédio de 2.º grau;
Licenciado Nuno Miguel Amaral Jorge — Coordenador do Núcleo
Administrativo dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa,
equiparado a um cargo de dirigente intermédio de 3.º grau;
Mestre Sílvia do Rosário Carvalheira dos Santos, Coordenadora
do Núcleo de Alimentação dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, equiparado a um cargo de dirigente intermédio
de 3.º grau;
Licenciado Rui Miguel Trindade Figueiredo da Conceição — Coordenador do Núcleo de Conservação e Manutenção dos Serviços de Ação
Social da Universidade de Lisboa, equiparado a um cargo de dirigente
intermédio de 3.º grau;

Técnica Superior Filomena Valente Borga Monteiro — Coordenadora
do Núcleo Financeiro dos Serviços de Ação Social da Universidade
de Lisboa, equiparado a um cargo de dirigente intermédio de 3.º grau.
29 de dezembro de 2017. — O Administrador dos Serviços de Ação
Social da Universidade de Lisboa, Carlos Dá Mesquita Garcia.
311055255
Despacho n.º 1018/2018
Torna-se público, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, com as alterações introduzidas
pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril,
64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de
3 de setembro, e considerando o previsto n.º 1 do artigo 9.º do anexo I
dos Estatutos da Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do
Despacho Normativo n.º 5-A/2013, de 18 de abril, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013, alterado pelo
Despacho Normativo n.º 1-A/2016, de 29 de fevereiro, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 1 de março de 2016, bem
como os Estatutos dos Serviços de Ação Social da Universidade de
Lisboa constantes do Despacho n.º 14601/2013, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro que, por despacho
do Reitor da Universidade de Lisboa, Professor Doutor António Cruz
Serra, de 29 de dezembro de 2017, é nomeada para o cargo de Diretora
de Departamento Administrativo e Financeiro dos Serviços de Ação
Social da Universidade de Lisboa, em comissão de serviço e em regime
de substituição, a licenciada Sandra Maria Nogueira Neto, com efeitos
a 15 de janeiro de 2018.
Nota curricular
I — Dados Pessoais
Sandra Maria Nogueira Neto
Nacionalidade: Portuguesa
Naturalidade: Vila Franca de Xira
II — Habilitações académicas
Mestrado em Administração Pública — Linha de Investigação em
Finanças Públicas Regionais, Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas (frequência do 2.º ano).
Pós-Graduação em Finanças e Controlo Empresarial, INDEG — Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Executive Education (2002).
Licenciatura em Economia, Instituto Superior de Economia e Gestão
(2001).
3.º ano de economia na Università Degli Studi di Genoa, Facoltà di
Scienze Politiche (2000).
III — Formação profissional
Formação nas áreas financeira, jurídica e de sistemas informáticos:
contabilidade pública (orçamental, patrimonial e de custos), contabilidade nacional, gestão de projetos, contratação pública, finanças
públicas, procedimento administrativo, gestão financeira, planeamento
estratégico e elaboração de documentos previsionais, prestação de
contas, lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, sistemas
informáticos de gestão orçamental e documental, controlo interno e
auditoria financeira.
Curso para dirigentes em Gestão Pública na Administração Local,
Fundação para os Estudos e Formação Autárquica (2014).
Advanced Level of English level C1 (proficient user), British Council
(2001-2006).
Formação Pedagógica de Formadores (2003).
IV — Percurso e experiência profissional mais relevante
Técnica Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas do
Ministério das Finanças/Direção-Geral do Orçamento, no âmbito da
qual procede ao controlo e acompanhamento nos domínios orçamental,
financeiro e patrimonial dos subsetores da administração local e regional; colaboração na elaboração do orçamento de estado, quadro geral
de programação orçamental, contas de gerência, execução orçamental
mensal, mapas de pagamentos em atraso, prazo médio de pagamentos,
estimativas trimestrais do défice e da conta em contabilidade pública
e nacional; preparação de diversos pareceres de projetos de diplomas
legais ou de outras iniciativas. Representante da DGO no Conselho de
Acompanhamento de Políticas Financeira e do Grupo de Trabalho para

