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Diário da República, 2.ª série — N.º 233 — 6 de dezembro de 2016
Normativo n.º 8/2016, de 29 de julho, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 154, de 11 de agosto, (Estatutos da Universidade dos
Açores), que no seu n.º 5 do artigo 63.º prevê o cargo de Coordenador,
em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 130.º dos Estatutos
da Universidade dos Açores;
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações
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, 64/2011, de 22 de dezembro
e 68/2013, de 29 de agosto, estabelece, no n.º 1 do seu artigo 27.º, que
os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição,
em caso de vacatura de lugar;
Considerando que o lugar de Coordenador da Área de Ação Social
Escolar, acima mencionado, se encontra vago e que se torna urgente
garantir o normal funcionamento deste serviço;
Assim e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea l) do n.º 1 do
artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, do n.º 5 do artigo 63.º,
do n.º 5 do artigo 130.º e a alínea g) do n.º 1 do artigo 78.º, todos do
Despacho Normativo n.º 8/2016, de 29 de julho, publicado no Diário da
República 2.ª série, n.º 154, de 11 de agosto, (Estatutos da Universidade
dos Açores) e ainda do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
com as alterações 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, 64/2011, de
22 de dezembro e 68/2013, de 29 de agosto, verificando-se todos os
requisitos legais exigidos, nomeio, em regime de substituição, e por
urgente conveniência de serviço, para exercer o cargo de Coordenadora
da Área de Ação Social Escolar da Universidade dos Açores, a licenciada Fernanda Margarida Rego Sousa, com efeitos a partir de 15 de
novembro de 2016, inclusive.
A nomeada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados à
prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotada da necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme nota
curricular académica e profissional anexa ao presente despacho.
25 de novembro de 2016. — O Reitor, João Luís Roque Baptista
Gaspar.
Síntese Curricular
I — Dados Pessoais
Nome: Fernanda Margarida Rego Sousa
Data de Nascimento: 1 de setembro de 1971
Naturalidade: Matriz — Ribeira Grande
II — Experiência Profissional
Atendimento/esclarecimento/ análise de candidaturas a bolsa de estudo. Gestão do Alojamento.
Funções desempenhadas no gabinete de Apoio ao Aluno dos Serviços de Ação Social da Universidade dos Açores, de maio de 2000 até
à presente data.
De janeiro de 1995 a abril de 2000, funções similares na área de
apoio ao aluno, nomeadamente bolsas de estudo nos Serviços de Ação
Social da (então) Universidade Técnica de Lisboa, atual Universidade
de Lisboa
III — Habilitações Académicas
Conclusão de licenciatura em Política Social, no Instituto Superior
de Ciências Sociais e Politicas, da Universidade Técnica de Lisboa em
dezembro de 1995
IV — Formação Profissional
Abril de 2016 curso de Gestão Integrada de Informação (Word, Excel,
Powerpoint, Nuvem)
Maio de 2004 e 2 de novembro de 2006 cursos de formação para
Orientadores de Estágio Pedagógico da licenciatura de Serviço Social.
Outubro 2006 curso de Elaboração de questionários e tratamento
de dados.
Julho de 2005 curso sobre como Gerir a Imagem nos Serviços Públicos: Técnicas e Estratégias.
Maio de 2003, Ação de formação sobre Ação Social e Aconselhamento
Pedagógico no Ensino Superior.
1 a 5 de julho de 2002 curso como Desenvolver e Promover a Criatividade, Inovação e Motivação nos Serviços Públicos.
Maio de 1999 — Ação de formação: Droga… Olhar o problema de
Frente
Dezembro de 1998 Curso de Internet e Correio Eletrónico
Novembro e dezembro de 1998 curso de Introdução às Bases de
Dados e ao MS-Access.
Outubro de 1998 Curso de MS-Excel Inicial.
Abril de 1996 curso de Introdução à Informática, módulos Windows 95,
Word, Excel e Access
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UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso n.º 15284/2016
Nos termos do artigo 100.º, n.º 3, alínea c) e artigo 101.º, ambos
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, avisam-se os interessados de que se
encontra em consulta pública, no endereço internet www.ua.pt/gaqap/
uaemmudanca a Proposta de Alteração ao “Regulamento de Creditação
de Formações e de Reconhecimento de Experiência Profissional da
Universidade de Aveiro”.
Os interessados devem dirigir as suas sugestões ao Reitor da Universidade de Aveiro, por escrito, no prazo de 30 dias a contar da data de
publicação do presente aviso, através do endereço de correio eletrónico
RT -consulta.publica@ua.pt ou do endereço postal: Gabinete do Reitor,
Universidade de Aveiro, 3810 -193 Aveiro.
23 de novembro de 2016. — O Reitor, Prof. Doutor Manuel Assunção.
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UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Motricidade Humana
Despacho n.º 14733/2016
De acordo com o estabelecido no Despacho de Delegação de Competências relativas à Presidência de Júris de Provas de Doutoramento,
Despacho n.º 15065/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 239, de 11 de dezembro, subdelego a presidência do júri das provas de
doutoramento do Mestre Thiago de Oliveira Santos, no Doutor António
Fernando Boleto Rosado, Professor Catedrático e Vice-Presidente do
Conselho Científico.
18 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho Científico,
Prof. Doutor Francisco José Bessone Ferreira Alves.
210050588
Despacho n.º 14734/2016
De acordo com o estabelecido no Despacho de Delegação de Competências relativas à Presidência de Júris de Provas de Doutoramento,
Despacho n.º 15065/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 239, de 11 de dezembro, subdelego a presidência do júri das provas
de doutoramento da Licenciada Sílvia Arsénio Rodrigues Cabral, no
Doutor António Fernando Boleto Rosado, Professor Catedrático e Vice-Presidente do Conselho Científico.
22 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho Científico,
Prof. Doutor Francisco José Bessone Ferreira Alves.
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UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho n.º 14735/2016
Ao abrigo do disposto no Despacho Reitoral RT-41/2014, de 4 de
agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 14 de
agosto, e ainda no artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo e, na sequência do disposto do Despacho n.º 3686/2014, subdelego
a competência para presidir ao júri das provas de doutoramento em
Contabilidade, requeridas pelo mestre António Carlos Gomes Dias,
nomeado por despacho da Vice-Reitora da Universidade do Minho,
professora doutora Graciete Tavares Dias, de vinte de setembro de 2016,
no professor doutor José António Cadima Ribeiro, professor catedrático
da Escola de Economia e Gestão, com contrato por tempo indeterminado
em regime de tenure.
3 de outubro de 2016. — O Presidente da Escola de Economia e
Gestão da Universidade do Minho, Manuel José da Rocha Armada.
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Reitoria
Edital n.º 1040/2016
Doutor António Augusto Magalhães da Cunha, Professor Catedrático
e Reitor da Universidade do Minho, faz saber que, pelo prazo de trinta
dias úteis contados do dia útil imediato àquele em que o presente edital

