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Deliberação n.º 59/2014

Na reunião de 17 de dezembro de 2013, e de acordo com a alínea c)
do artigo 9.º dos Estatutos da Fundação ISCTE-IUL, o Conselho de
Curadores deliberou homologar a eleição do Reitor do ISCTE-IUL,
Prof. Doutor Luís Antero Reto, realizada pelo Conselho Geral em 13
de dezembro de 2013.
17 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Curadores,
General António Ramalho Eanes.
207511432

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extrato) n.º 19/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 9 de dezembro
de 2013, no âmbito do Programa Investigador FCT, foi autorizado o
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com
o Doctor Davide D’Alimonte, como investigador principal convidado,
em regime de dedicação exclusiva, no Centro de Investigação Marinha
e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve, no período de 2 de
janeiro de 2014 a 1 de janeiro de 2017, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 220 da tabela remuneratória aplicável ao
pessoal da carreira de investigação.
7 de janeiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207525227

a partir de 1 de fevereiro de 2014, e término a 31 de julho de 2014, com
a categoria de Assistente Convidado e o vencimento correspondente
ao Escalão 1, índice 140, nos termos das disposições conjugadas dos
artigos 20.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e do artigo 32.º e
art.º 69.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em
anexo do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.
7 de outubro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse
Alberto.
207523437
Despacho n.º 810/2014
Por despacho de 11 de dezembro de 2013 do Diretor da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência
delegada pelo Reitor da mesma Universidade.
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo,
em regime de tempo parcial (30 %), com a Licenciada Anna Nemcova
de Almeida com início em 1 de setembro de 2013 e termo em 31 de
agosto de 2015, com a categoria de Leitor e o vencimento correspondente
ao Escalão 1, índice 140, nos termos das disposições conjugadas dos
artigos 20.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, do artigo 33.º, n.º 1
e artigo 69.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado
em anexo do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.
13 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse Alberto.
207523583

Despacho (extrato) n.º 808/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 3 de dezembro
de 2013, foi autorizada a renovação da comissão de serviço da licenciada
Rosália de Jesus Martins Fragoso Dionísio, técnica superior do mapa
de pessoal não docente da Universidade do Algarve, para o exercício
do cargo de Chefe de Divisão de Programas e Projetos da Unidade de
Apoio à Investigação Científica e Formação Pós-Graduada, pelo período
de três anos, com início em 1 de março de 2014.
8 de janeiro de 2014. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207525616

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Direito

Despacho n.º 811/2014
Por despacho de 6 de novembro de 2013 do Diretor da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência
delegada pelo Reitor da mesma Universidade.
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo, a
tempo parcial (30 %), com Ana Maria Marques da Silva Azevedo, com
efeitos a partir de 30 de dezembro de 2013, e término a 31 de agosto
de 2014, com a categoria de Assistente Convidado e o vencimento
correspondente ao Escalão 1, índice 140, nos termos das disposições
conjugadas dos artigos 20.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e
do artigo 32.º e art.º69.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
publicado em anexo do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.
16 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse Alberto.
207523526

Aviso n.º 793/2014

Despacho n.º 812/2014

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, e na sequência do procedimento concursal comum, com vista ao preenchimento de dois postos de trabalho na
carreira/categoria de técnico superior do mapa de pessoal não docente
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aberto pelo Aviso
n.º 16382/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de
6 de dezembro de 2012, torna-se público que foi celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Ana Sofia
Santos Ramos e com Elisa Raquel Gonçalves Lima, com efeitos a 15 de
julho de 2013, na categoria de Técnico Superior, da carreira de Técnico
Superior, com a remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória
e ao nível 15 da tabela remuneratória única, no montante de 1201.48€.
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de
11 de setembro, terá lugar o respetivo período experimental, de 240 dias,
sendo igualmente aplicável a este período, o previsto nos n.os 2 e 3, do
artigo 73.º do mesmo Diploma, conjugados com o n.º 3 e seguintes do
artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro.
O júri do estágio terá a mesma composição do júri do concurso.

Por despacho de 20 de dezembro de 2013 do Reitor da Universidade
de Lisboa:
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado,
com a Doutora Elisabetta Colla Rosado Coelho David, com efeitos a
partir de 30 de dezembro de 2013, com a categoria de Professor Auxiliar
em regime dedicação exclusiva e o vencimento correspondente ao Escalão 1, índice 195, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 25.º
e 37.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo
do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.

23 de setembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Eduardo Augusto
Alves Vera-Cruz Pinto.
207523429

Faculdade de Letras
Despacho n.º 809/2014
Por despacho de 4 de fevereiro de 2013 do Reitor da Universidade
de Lisboa.
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo,
a tempo parcial (30%), com Paula Estrêla Lopes Mendes, com efeitos

23 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse Alberto.
207523778

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
Despacho n.º 813/2014
Considerando que:
O Decreto-Lei n.º 266-E/2012, de 31 de dezembro, procedeu à fusão
da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica de Lisboa,
criando uma nova instituição denominada Universidade de Lisboa;
Do artigo 46.º dos Estatutos desta nova universidade (homologados pelo despacho normativo n.º 5-A/2013, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013) resulta, para as
escolas, a vinculação de alterarem, em conformidade, os seus Estatutos;
O n.º 1 do artigo 127.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino
Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro,
prevê a possibilidade de as escolas dotadas de órgãos próprios e de
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autonomia de gestão disporem, nos termos fixados nos seus estatutos,
de um administrador ou secretário, livremente nomeado e exonerado
pelo seu diretor;
O parecer da SEAP sobre dirigentes de instituições de ensino superior
público de 29 de outubro de 2013 refere que a nomeação destes dirigentes realiza-se através dos procedimentos adequados em função do
enquadramento decorrente da lei e dos estatutos em causa;
O artigo 6.º do anexo I dos Estatutos da Universidade de Lisboa veio,
assim, a atribuir a coordenação dos serviços de cada escola a um dirigente, previsto nos seus estatutos, obedecendo à tipologia consagrada
na sua alínea a);
Nesta conformidade, o artigo 44.º dos Estatutos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT)
veio definir, de acordo com o previsto no artigo 127.º do RJIES, que a
coordenação dos serviços da Escola é assegurada por um diretor executivo, nos termos do artigo 6.º do despacho normativo n.º 5-A/2013,
de 19 de abril;
Nos termos do n.º 1 da mesma disposição estatutária, o diretor executivo é livremente nomeado e exonerado pelo presidente do IGOT,
conforme previsto no RJIES:
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 44.º dos Estatutos Instituto
de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa
(IGOT), homologados pelo Despacho n.º 16033/2013, de 10 de dezembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 127.º do Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007,
de 10 de setembro, e com o n.º 8 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro, nomeio, em regime comissão de serviço, com efeitos
a partir de 30 de dezembro de 2013, no cargo de diretor executivo do
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de
Lisboa, o mestre Paulo Sérgio de Figueiredo Ferreira.
18 de dezembro de 2013. — A Presidente, Maria Lucinda Cruz dos
Santos Fonseca.
Nota curricular
Nome — Paulo Sérgio de Figueiredo Ferreira.
Local e data de nascimento — Luanda, em 5 de janeiro de 1974.
Formação académica:
2006 — mestre em Gestão do Território pela Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, dissertação de
mestrado intitulada «A modernização e a organização territorial da
Administração Pública Portuguesa A caminho da desterritorialização”
do serviço público?»;
2002 — licenciado em Geografia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Atividade profissional
2010 — secretário do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa;
2010 — técnico superior (da área de gestão) do mapa de pessoal
não docente do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa;
2005-2009 — técnico superior da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, afeto ao Centro de Estudos Geográficos da Universidade
de Lisboa (assessoria à direção e coordenação de serviços);
2003-2005 — técnico superior na Direção de Serviços de Planeamento e Gestão dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico
de Lisboa;
2000-2003 — apoio à Direção de Serviços de Planeamento e Gestão
dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Lisboa;
1999-2000 — chefe de serviços do Instituto de Estudos Superiores
de Contabilidade;
1996-1998 — colaborador do Secretariado para a Modernização
Administrativa — INFOCID;
1994-1996 — navegador da Força Aérea Portuguesa.
Cargos e outra experiência relevante:
2013 — reeleito vice-presidente do Eurocadres;
2012-2013 — presidente da comissão estatutária do Eurocadres para
o congresso de 2013;
2011-2013 — vice-presidente do Conselho Europeu de Gestores e
pessoal Técnico — Eurocadres (Council of European Professional and
Managerial Staff);
2010 — Legal Entity Appointed Representative (LEAR) do Instituto
de Geografia e Ordenamento do Território para projetos de investigação
europeus;
2010 — membro do Senado da Universidade de Lisboa;

2010 — avaliador SIADAP de trabalhadores e dirigentes do IGOT;
2009 — membro do Comité Executivo e Representante de Portugal
na Federação de Sindicatos Europeus de Serviço Público;
2009-2010 — 1.º VOGAL eleito da comissão paritária do SIADAP
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;
2008-2009 — membro da comissão estatutária do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa;
2004 — dirigente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado
(STE).
Formação profissional:
2012 — Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP,
promovido pelo Instituto Nacional de Administração (INA);
2009 — diploma de especialização em Direção Financeira na Administração Pública, promovido pelo Instituto Nacional de Administração
(INA);
2004 — ação de formação — Gestão da Aquisição de Bens e Serviços na Administração Pública, promovida pelo Sindicato dos Quadros
Técnicos do Estado (STE);
2004 — ação de esclarecimento sobre o tema «O Novo Regime de
Avaliação de Desempenho», promovido pelo STE;
2004 — ação de formação sobre o tema «Auditoria Interna: uma
função de ajuda à gestão», promovido pelo STE;
2003 — curso de segurança informática nas organizações — Secretaria-Geral do Ministério da Ciência e Ensino Superior (SG -MCES);
2003 — curso de introdução à qualidade total — SG —MCES.
Outras atividades relevantes:
2013—moderador do workshop «A Representação do Pessoal Não
Docente nos Órgãos de Gestão da Universidade» nas 2.ª Convenção de
Funcionários Não Docentes da Universidade de Lisboa, organizada em
março de 2013 pela Universidade de Lisboa;
2012—moderador do workshop «Os serviços de suporte às atividades de ensino/investigação» na 1.ª Convenção de Funcionários Não
Docentes da Universidade de Lisboa, organizada em maio de 2012 pela
Universidade de Lisboa;
2008 — orador nas XV Conferências de Administração Pública «Recursos Humanos na Administração Pública», organizadas pelo Centro de
Estudos de Administração Pública da Universidade do Minho;
2006 — organização do Seminário Europeu «Serviços Públicos de
Qualidade: Qualidade de Vida!», realizado em Lisboa em 28 de novembro de 2006, no âmbito da campanha da Federação de Sindicatos
Europeus de Serviço Público (EPSU/FSESP);
2006 — orador no curso da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) intitulado «Gestão da Reforma da Administração Pública: Uma
Abordagem Participativa»;
2006 — organização do II Congresso dos Quadros da Administração
Pública «Serviços Públicos — Reformar para Melhorar», promovido
pelo STE;
2005 — orador no 3.º Congresso Nacional da Administração Pública,
promovido pelo Instituto Nacional de Administração;
2005 — participação em processos negociais com o Governo Português, relativos à Administração Pública, na qualidade de dirigente
do STE.
207522813
Despacho n.º 814/2014
Na sequência da publicação dos Estatutos do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL), homologados pelo Despacho n.º 16033/2013, de 10 de dezembro, nomeio,
nos termos do disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 29.º, para o cargo
de Vice-Presidente o Prof. Mário Adriano Ferreira Vale, com efeitos à
data de entrada em vigor dos Estatutos do IGOT-UL.
18 de dezembro de 2013. — A Presidente, Prof.ª Doutora Maria
Lucinda Fonseca.
207522716

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Declaração de retificação n.º 39/2014
Em virtude de ter sido publicado com inexatidão, no Diário da República, 2.ª série, n.º 227, de 22 de novembro de 2013, a p. 34333, o
aviso (extrato) n.º 14422/2013, retifica-se que onde se lê «a afetação
dos Professores Auxiliares Luís Miguel Vicente Afonso Neto e Helena
Maria Águeda Marujo ao mapa de pessoal docente do ISCSP,» deve ler-se «a afetação dos professores auxiliares Luís Miguel Vicente Afonso

