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Diário da República, 2.ª série — N.º 161 — 22 de agosto de 2017
Prof.ª Doutora Adriana Conceição Guimarães Veríssimo Serrão,
Professora Associada com Agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;
Prof.ª Doutora Sofia Gabriel Assis de Morais Miguens Travis, Professora Associada com Agregação da Faculdade de Letras da Universidade
do Porto;
Prof. Doutor António José Duque da Silva Marques, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa;
Prof. Doutor João Manuel Pardana Constâncio, Professor Associado
com Agregação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
V — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo das candidaturas o júri reúne para avaliação
e ordenação dos candidatos.
2 — Com base na apreciação dos curricula, da sua adequação à área
científica onde é aberto o concurso, das demais peças concursais e nas
classificações atribuídas, conforme critérios indicadores e ponderações
previstas no n.º IV supra, o júri procede à admissão dos candidatos com
classificação final, em mérito absoluto igual ou superior a 50, ou à sua
exclusão, quando tenham classificação final inferior a 50.
3 — Determinados os candidatos admitidos, com base nas classificações supra, o júri apresenta parecer escrito com a ordenação destes
candidatos.
4 — A ordenação dos candidatos admitidos é feita por votação dos
vogais, respeitando a ordenação apresentada no documento referido no
número anterior, nos termos das alíneas a) a f) do n.º 11 do artigo 16.º do
Regulamento dos Concursos da Carreira Docente Universitária da UNL.
5 — Se algum candidato não for admitido será notificado para se
pronunciar, nos termos do artigo 122.º do Código do Procedimento
Administrativo.
VI — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração 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 discriminação.
E para constar se lavrou o presente Edital.
31 de julho de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel
Bensabat Rendas.
310684219

Faculdade de Ciências Médicas
Aviso n.º 9643/2017
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, nos termos do
artigo 304.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, a trabalhadora Mafalda Sofia Pereira Duarte, denunciou o contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira/categoria de
assistente técnico, com a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa, com efeitos a 1 de junho de 2017.
24 de julho de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
310662787
Aviso n.º 9644/2017
1 — Nos termos e para os efeitos dos números 4 a 6 do artigo 36.º,
conjugado com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos ao procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um posto de trabalho na carreira de técnico superior, para o Gabinete de Apoio à Investigação, Desenvolvimento e Inovação, aberto pelo Aviso n.º 3008/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 7 de março, que
a lista unitária de ordenação final, devidamente homologada por meu
despacho de 17 de janeiro de 2017, se encontra afixada no hall da NOVA
Medical School|Faculdade de Ciências Medicas e ainda disponível na
respetiva página eletrónica, em www.fcm.unl.pt.
2 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.
24 de julho de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
310662179

Despacho n.º 7410/2017
Por despacho de 24 de fevereiro de 2017, do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa e nos termos do disposto no artigo 27.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro e posteriores alterações, foi autorizada
a designação, em regime de substituição, no cargo de direção intermédia
de 4.º grau (Coordenadora) da Secção de Gestão de Não Docentes, da
Divisão de Recursos Humanos, da Faculdade de Ciências Médicas, da
Universidade Nova de Lisboa, da Licenciada Patrícia da Natividade
Antunes de Paiva, Técnica Superior do mapa de pessoal da Faculdade
de Ciências Médicas, com efeitos a 24 de fevereiro de 2017.
Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome: Patrícia da Natividade Antunes de Paiva
Data de Nascimento: 15/03/1978
Habilitações Académicas:
Pós-Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais pelo
ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa, concluída em 2016.
Pós-Graduação em Imagem, Protocolo e Organização de Eventos
pelo Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA), concluída
em 2007.
Licenciatura em Assessoria de Direção pelo Instituto Superior de
Línguas e Administração (ISLA), concluída em 2001.
Atividade Profissional:
Desde setembro de 2011, Técnica Superior do mapa de pessoal da
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, desempenhando funções de gestão e planeamento no Conselho Pedagógico.
De novembro de 2010 a agosto de 2011, Técnica Superior, em regime
de mobilidade, desempenhando funções de gestão e planeamento no
Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.
De novembro de 2005 a outubro de 2010, Técnica Superior do quadro
de pessoal da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, a desempenhar
funções de assessoria técnico-administrativa no Gabinete de Apoio à
Equipa Reitoral.
De abril de 2003 a outubro de 2005, Técnica Profissional do quadro
de pessoal da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, exercendo
funções de apoio técnico no Gabinete dos Vice-Reitores e no Gabinete
Jurídico.
De maio de 2001 a março de 2003, Técnica Profissional na Reitoria
da Universidade Nova de Lisboa, a exercer funções no Gabinete de
Relações Públicas e no Gabinete dos Vice-Reitores.
24 de julho de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
310662527
Despacho n.º 7411/2017
Em cumprimento 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, a pedido da interessada, autorizei,
por meu despacho de 5 de maio de 2017, a cessação da designação, em
regime de substituição, da Licenciada Andreia Filipa Duarte Rosado,
no cargo de direção intermédia de 4.º grau, como Coordenadora da
Secção de Graduação, da Divisão Académica, com efeitos a 8 de maio
de 2017.
24 de julho de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
310662738

Serviços de Ação Social
Aviso (extrato) n.º 9645/2017
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 Manuela do Nascimento da
Conceição, Assistente Operacional do mapa de pessoal dos SASNOVA,
cessou funções por motivo de aposentação, com efeitos a 1 de julho
de 2017.
31 de julho de 2017. — A Administradora dos SASNOVA, Maria
Teresa Lemos.
310683344

