
          

 
 

DESPACHO Nº 296/2020 

Procedimento concursal para provimento, em comissão de serviço, do cargo de 

Coordenador do Núcleo Educativo e de Exposições dos Serviços dos Museus e 

IICT da Universidade de Lisboa, cargo de direção intermédia de 3º grau.  

 

1 — Terminado o procedimento concursal para provimento do cargo de Coordenador do 

Núcleo Educativo e de Exposições dos Serviços dos Museus e IICT da Universidade de 

Lisboa, e após ter sido dado cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 

2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, com a designação da Técnica Superior 

Ana Raquel Ferreira Barata, por possuir a experiência profissional, o perfil, a 

competência técnica e a aptidão mais adequadas ao exercício das respetivas funções, 

destacando-se a nível do planeamento e organização e qualidade da experiência 

profissional. 

2 — Nos termos do estabelecido nos números 9.º e 10.º do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, na sua redação atual, nomeio Ana Raquel Ferreira Barata, para o cargo 

de Coordenador do Núcleo Educativo e de Exposições dos Serviços dos Museus e IICT 

da Universidade de Lisboa, cargo de direção intermédia de 3.º grau, em comissão de 

serviço, com efeitos a 18 de novembro de 2020, pelo período de 3 anos, renováveis por 

iguais períodos de tempo. 

3 — A nota curricular vai anexa ao presente despacho. 

 

O Reitor 

 

 

 

António Serra 



          

 
 

NOTA CURRICULAR 

 

 

Licenciada em Biologia (FCUL, 1996) e PhD em Psicologia (ISCTE-IUL, 2014) com 

tese “A educação ambiental no contexto da sociedade: Como promover 

comportamentos pró-ambientais?”. A sua investigação integra a avaliação de iniciativas 

de educação ambiental e de novas metodologias aplicadas à mediação cultural em 

jardins botânicos e museus científicos. É autora de comunicações em congressos e de 

publicações científicas e de divulgação científica na área, formadora acreditada de 

professores do ensino básico e secundário e orientadora de estágios curriculares e 

projetos de mestrado no mesmo âmbito. Coordena o Núcleo Educativo e de Exposições, 

dos Serviços dos Museus e IICT da Universidade de Lisboa, através de nomeação em 

comissão de serviço e em regime de substituição, sendo responsável pela oferta escolar 

e cultural e coordenadora de diversos projetos financiados por programas europeus e 

nacionais no âmbito da educação e promoção de ciência, incluindo o projeto "Noite 

Europeia dos Investigadores”. 
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