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Instituto Superior de Economia e Gestão
Despacho (extrato) n.º 1548/2014
Por despacho de 26 de dezembro de 2013 do Presidente do Instituto
Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, proferido
por delegação:
Marta Pedro Varanda — Professora Auxiliar deste Instituto, regressou
ao serviço após licença sem vencimento, com efeitos a partir de 26 de
dezembro de 2013.
17 de janeiro de 2014. — O Presidente, Prof. Doutor João Luís Correia Duque.
207549211

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extrato) n.º 1549/2014
Por despacho de 12.11.2013, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutora Sara Teixeira Rego de Oliveira Balonas — Autorizado o
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com um período experimental de cinco anos, na categoria de Professora
Auxiliar, do mapa de pessoal da Universidade do Minho, em sequência
da obtenção do grau de doutor, com efeitos a partir de 15.10.2013, com
direito à remuneração base de 2.127,88€, correspondente ao índice 195,
escalão 1 do Estatuto Remuneratório do Pessoal Docente Universitário.
(Isento de fiscalização prévia do TC.).
17 de janeiro de 2014. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
207554388

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Despacho (extrato) n.º 1550/2014
Autorizada, por despacho de 17 de dezembro de 2013, do Senhor
Reitor da Universidade Nova de Lisboa, a manutenção do contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do Doutor António Maria Coxito Granado, na categoria de Professor Auxiliar desta
Faculdade, com efeitos a partir de 15 de junho de 2014.
“Proposta de manutenção de contrato por tempo indeterminado
Nos termos do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente
Universitária (ECDU) e de acordo com os critérios fixados pelo Conselho Científico da FCSH, os Professores Catedráticos e Associados do
Conselho Científico, reunidos em 22 de novembro de 2013, tendo em
conta os pareceres elaborados pelos Professores Doutores João Mário
Grilo e Francisco Rui Cádima (Profs. Catedráticos da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa), aprovaram, por unanimidade, a proposta de manutenção do contrato, por
tempo indeterminado, como Professor Auxiliar, do Doutor António
Maria Coxito Granado.
22 de novembro de 2013. — O Presidente do Conselho Científico,
Prof. Doutor João Costa”.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
17 de janeiro de 2014. — O Diretor, Prof. Doutor João Costa.
207548791

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Despacho n.º 1551/2014
1 — Pelo nosso despacho de 19 de junho de 2013, proferido ao abrigo
da alínea d) do n.º 1 do artigo 14.º dos Estatutos do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da UNL, publicados em anexo ao Despacho
n.º 10588/2009, no Diário da República, 2.ª série, n.º 79, de 23 de
setembro de 2009 e do n.º 1.1. do Despacho n.º 12756/2011, publicado
na 2.ª série do Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de 23 de setembro
de 2011, foi autorizada a abertura de procedimento concursal para pro-

vimento do cargo de Chefe de Divisão, da Divisão de Gestão Financeira
e Patrimonial deste Instituto.
2 — O correspondente Aviso de abertura foi publicitado sob o
n.º 13615/2013, no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 7 de
novembro de 2013.
3 — O cargo de direção intermédia de 2.º grau em apreço encontra-se
previsto no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento dos Serviços de Apoio
Geral do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) publicado
em anexo ao Despacho n.º 7767/2011, no Diário da República, 2.ª série,
n.º 103, de 27 de maio de 2011 e, consta do mapa de pessoal aprovado
com o orçamento do IHMT para 2014, estando devidamente cabimentado, nos termos do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro,
alterada 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 dezembro.
4 — Em cumprimento do artigo 21.º da referida Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro na versão atual e, no seguimento Aviso n.º 13615/2013, de 7
de novembro de 2013, foi tramitado o procedimento concursal, tendo nos
termos do n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, o respetivo Júri proposto
a nomeação da candidata Licª. Andreia Alexandra Lourenço Ricardo,
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão, da
Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial do IHMT, com fundamento
no facto da mesma possuir o melhor perfil e competências para o lugar
a preencher, considerando nomeadamente, a experiência profissional
anterior em auditoria, consultoria e contabilidade e a similitude das
funções que desempenha na Faculdade de Ciências Médicas, com as
que terá sob a sua responsabilidade no IHMT
5 — No procedimento concursal a Licª. Andreia Alexandra Lourenço
Ricardo evidenciou, igualmente, possuir elevado sentido de responsabilidade e capacidade de liderança, qualidades imprescindíveis ao bom
desempenho do cargo de Chefe de Divisão.
6 — Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual e da
alínea d) do n.º 1 do artigo 14.º do Estatutos do Instituto de Higiene e
Medicina Tropical, nomeio no cargo de Chefe de Divisão da Divisão de
Gestão Financeira e Patrimonial deste Instituto, a Licª. Andreia Alexandra
Lourenço Ricardo, em comissão de serviço, pelo período de três anos,
renováveis por iguais períodos de tempo.
7 — O provimento em apreço produz efeitos à data do presente despacho, nos termos do n.º 10 do artigo n.º 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, na redação atual.
17 de janeiro de 2014. — O Diretor do Instituto de Higiene e Medicina
Tropical, Prof. Doutor Paulo Ferrinho.
Nota Biográfica
I — Dados Pessoais
Nome — Andreia Alexandra Lourenço Ricardo
Data de nascimento — 7 de abril de 1982
II — Habilitações literárias
Licenciatura em Gestão
Mestre em Administração e Políticas Públicas
III —Atividade profissional
Desde julho de 2006, na Divisão de Recursos Financeiros da Faculdade de Ciências Médicas da UNL, com a categoria de Técnica
Superior, competindo-lhe, nomeadamente, apoiar na coordenação e
planeamento das atividades da Divisão, orientação e supervisão das
tarefas de apoio na elaboração e execução do orçamento, elaboração da
conta de gerência, prestação de contas, gestão financeira, projetos de
investigação, modernização dos procedimentos internos de aquisições
de bens e serviços;
De outubro de 2004 a junho de 2006, na empresa Deloitte Touche
Tohmatsu, no setor de Auditoria, Consultoria e Contabilidade;
De setembro de 2007 a outubro de 2008, na Faculdade de Economia
da UNL, como consultora externa, na área de contabilidade, revisão e
reporte fiscal;
Desde janeiro de 2005, na Associação de Estudos de História Contemporânea Portuguesa do Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa,
como consultora externa de contabilidade, revisão e apoio na gestão
de projetos.
207550467

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho n.º 1552/2014
Por meu despacho de 8 de novembro de 2013, no exercício de competência própria, conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 92.º Lei
n.º 62/2007, de 10 de setembro, e pela alínea c) do n.º 2 do artigo 40.º
dos Estatutos do Instituto Politécnico de Beja, em tempo e pela forma

