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Aviso n.o 8402/2006

Aviso n.o 8403/2006

1 — A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa publicitou na bolsa de emprego durante 10 dias e publicou
no Diário da República, 2.a série, n.o 78, de 20 de Abril de 2006,
o procedimento concursal destinado à selecção de um(a) candidato(a)
para provimento no cargo de chefe de divisão Académica desta
Faculdade.
2 — Nos termos do n.o 8 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, rectificada
pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, os titulares dos cargos de
direcção intermédia são providos por despacho do dirigente máximo
do serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos
de tempo.
3 — De acordo com o n.o 5 do mesmo artigo, findo o procedimento
concursal, o júri elabora a proposta de nomeação, com a indicação
das razões por que a escolha recaiu no candidato proposto.
4 — Analisada a única candidatura apresentada, verifica-se que a
candidata licenciada Isabel Maria Dimas Cardoso Sequeira Pinto possui todos os requisitos legalmente exigidos e possui grande experiência
profissional na área de gestão académica em estabelecimentos de
ensino superior, pelo que o júri decidiu propor a sua nomeação para
ocupar o cargo.
5 — A presente nomeação produz efeitos a partir do despacho do
reitor da Universidade Nova de Lisboa de 11 de Julho de 2006, por
três anos, renovável por iguais períodos de tempo.

1 — A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa, publicitou na bolsa de emprego durante 10 dias e publicou
no Diário da República, 2.a série, n.o 78, de 20 de Abril de 2006,
o procedimento concursal destinado à selecção de um(a) candidato(a)
para provimento no cargo de secretário desta Faculdade.
2 — Nos termos do n.o 8 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, rectificada
pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, os titulares dos cargos de
direcção intermédia são providos por despacho do dirigente máximo
do serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos
de tempo.
3 — De acordo com o n.o 5 do mesmo artigo, findo o procedimento
concursal, o júri elabora a proposta de nomeação, com a indicação
das razões por que a escolha recaiu no candidato proposto.
4 — Analisadas as três candidaturas apresentadas, verifica-se que
o candidato licenciado Luís Filipe Gonçalves Gaspar possui todos
os requisitos legalmente exigidos e é o candidato com maior experiência profissional específica na gestão de estabelecimentos de ensino
superior e de investigação científica.
5 — A presente nomeação produz efeitos a partir do despacho do
reitor da Universidade Nova de Lisboa de 11 de Julho de 2006, por
três anos, renovável por iguais períodos de tempo.
24 de Julho de 2006. — O Director, Fernando Santana.

24 de Julho de 2006. — O Director, Fernando Santana.
Nota curricular
1 — Identificação:
Nome — Isabel Maria Dimas Cardoso Sequeira Pinto;
Filiação — José Cardoso Sequeira e Maria Emília Cardoso
Sequeira;
Data de nascimento — 6 de Fevereiro de 1955;
Nacionalidade — portuguesa;
Naturalidade — Almada, distrito de Setúbal;
Estado civil — casada.
2 — Habilitações literárias — licenciatura em Estudos Anglo-Americanos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
3 — Actividade profissional:
Coordenação da Divisão Académica da Faculdade de Ciências e
Tecnologia (desde 1988 até à actualidade);
Coordenação de todas as acções da FCT no âmbito dos programas
de mobilidade europeia com participação activa em todas as reuniões
do Conselho para a Internacionalização da Universidade Nova de
Lisboa (de Maio de 2002 a Maio de 2005);
Coordenação do secretariado da direcção e do Gabinete de Desenvolvimento da FCT/UNL (de 1986 a 1988);
Co-responsável pela coordenação dos cursos de formação profissional da FCT subsidiados pelo Fundo Social Europeu (1987);
Coordenação do secretariado do Departamento de Imunologia da
FCML (de 1980 a 1986);
Docente no ensino preparatório (de 1975 a 1980).
4 — Participação em comissões e órgãos:
Vogal do conselho directivo (de 1996 a 1999);
Membro da assembleia de representantes da FCT/UNL (desde 1996
até à actualidade);
Membro do conselho de representantes da FCT/UNL (de 1996
a 2000);
Membro da assembleia da UNL (de 1986 a 2005);
Membro do grupo de trabalho destinado ao levantamento das necessidades de formação de todo o pessoal não docente da FCT (2001);
Membro das comissões organizadoras das provas específicas (de
1990 a 1995).
5 — Formação profissional:
Estágio de profissionalização no ensino preparatório — 3.o grupo
(Português e Inglês) (de 1978 a 1979);
Cursos de formação:
«Folha de cálculo Excel — Nível básico», «Powerpoint para apresentações — Nível básico», «Assertividade e gestão de conflitos»,
«Formação pedagógica de formadores», «Curso de introdução à Internet», «Gestão de recursos humanos nas organizações», «Gestão do
tempo e do stress organizacional», «Processamento de texto», «Sistema operativo», «Trabalho de equipa» e «Relações interpessoais».
6 — Actividade exercida com formadora:
«Contributo para uma escrita profissional eficaz» (quatro edições,
de 1997 a 2002);
«Curso intensivo de português para estrangeiros» (2002).

Nota curricular
1 — Dados pessoais:
Nome — Luís Filipe Gonçalves Gaspar;
Nacionalidade — portuguesa;
Data de nascimento — 3 de Novembro de 1950.
2 — Habilitações literárias — licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia.
3 — Actividade profissional:
Assistente da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa,
em 1975-1976 e 1976-1977, leccionando as cadeiras de Organização
e Gestão e Matemática Aplicada;
Responsável em 1987-1988 e 1988-1989 pela disciplina de Organização, Planeamento e Administração II no curso de especialização
em Ciências Documentais da Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa;
Secretário da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa desde 1982 até 1992 e entre 1998 e 2002;
Responsável durante períodos de tempo variáveis dos seguintes
serviços da mesma Faculdade: Serviços de Planeamento, Serviços Técnicos e Oficinais e Centro de Formação;
Director de serviços Administrativos e Financeiros nos Serviços
de Acção Social da Universidade Nova de Lisboa entre 1992 e 1996;
Director financeiro do UNINOVA — Instituto de Desenvolvimento
de Novas Tecnologias entre 1996 e 2003;
Economista em regime de profissão liberal entre 1984 e 1997;
Docente na Escola de Comércio de Lisboa entre 1990 e 1994.
4 — Formação profissional:
Cursos:
«Factores de qualidade nos serviços públicos» e «Concepção e gestão de projectos» no Instituto Nacional de Administração;
Vários cursos relacionados com a reforma da contabilidade pública
e outros assuntos.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Deliberação n.o 1112/2006
Por deliberação da secção permanente do senado em reunião de
15 de Março de 2006, sob proposta do conselho científico da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto, foi aprovada a criação do
curso de mestrado em Evidência e Decisão em Saúde da Faculdade
de Medicina desta Universidade, sujeito ao seguinte regulamento:
Regulamento do mestrado em Evidência e Decisão em Saúde
Artigo 1.o
Título
A Universidade do Porto, através da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto (FMUP), confere o diploma do curso de espe-

