N.o 63 — 31 de Março de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

cado no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro
de 2004:
Mestra Ana Margarida Mascarenhas Melo, assistente no Departamento de Matemática — concedida equiparação a bolseiro, de
longa duração, fora do País, durante o ano lectivo de 2005-2006.
Mestre Alfredo Manuel Gouveia da Costa, assistente no Departamento de Matemática — concedida equiparação a bolseiro, de
longa duração, no País, durante o ano lectivo de 2005-2006.
3 de Março de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 6710/2005 (2.a série). — Por despacho
do presidente do conselho científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 25 de Fevereiro de 2005, proferido nos termos do n.o 2.2
do despacho de delegação de competências (FCTUC) do reitor, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro
de 2004:
Doutora Maria Manuela Oliveira de Sousa Antunes Sobral, professora
catedrática do Departamento de Matemática — concedida a suspensão da licença sabática, autorizada por despacho publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 74, de 27 de Março de 2004,
durante o 2.o semestre do ano lectivo de 2004-2005. (Não carece
de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Março de 2005. — A Directora de Administração, Maria José
Amaral Sobral.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria e Serviços Centrais
Despacho (extracto) n.o 6711/2005 (2.a série). — Por despacho
do reitor de 18 de Fevereiro de 2005, depois de dado cumprimento
ao preceituado nos artigos 23.o, n.os 1, 2 e 3, e 24.o, n.o 1, da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro:
Licenciada Paula Alexandra de Secca da Silva Maia Ruiz — renovada
a comissão de serviço como chefe de divisão de Planeamento e
Gestão da Reitoria da Universidade de Lisboa, nos termos do disposto no artigo 21.o, n.o 3, da mesma lei, a partir de 8 de Maio
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Março de 2005. — A Administradora, Maria Luísa Machado
Cerdeira.
Nota do curriculum vitae e de actividades desenvolvidas
Nome — Paula Alexandra de Secca da Silva Reis Maia Ruiz, natural
de Moçambique.
Formação académica:
Licenciada em Gestão e Administração Pública pelo Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa;
Frequentou ainda com aproveitamento a parte escolar do mestrado em Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia do
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa.
Formação profissional — participação em diversos colóquios, seminários, jornadas, workshops e acções de formação nas áreas em
que desenvolveu a sua actividade.
Actividade profissional:
Nomeada, em comissão de serviço, por um período de três anos,
chefe de divisão de Planeamento e Gestão na Reitoria da
Universidade de Lisboa a partir de 8 de Maio de 2002;
Nomeação definitiva de técnica superior principal (área de organização e realização de estudos e projectos técnicos para divulgação) do quadro da Reitoria da Universidade de Lisboa desde
17 de Dezembro de 2003;
Nomeação definitiva de técnica superior de 1.a classe (área de
organização e realização de estudos e projectos técnicos para
divulgação) do quadro da Reitoria da Universidade de Lisboa
desde 20 de Dezembro de 1999;
Transferência, a partir de 21 de Abril de 1999, para o quadro
da Reitoria da Universidade de Lisboa;
Requisitada, ao abrigo do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, na Reitoria da Universidade de Lisboa
desde 15 de Julho de 1998 até 20 de Abril de 1999;
Nomeada definitivamente técnica superior de 2.a classe do quadro
privativo da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica em 27 de Dezembro de 1996;
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Admitida, mediante concurso externo, por contrato administrativo de provimento, como estagiária da categoria de técnico
superior de 2.a classe do quadro privativo da Junta Nacional
de Investigação Científica e Tecnológica em 15 de Maio de 1995;
Gestão de projectos de investigação científica e tecnológica na
Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica desde
Maio de 1992;
Iniciou a actividade profissional como docente na Escola C+S
de Azeitão de Outubro de 1991 a Maio de 1992;
Enquanto chefe da Divisão de Planeamento e Gestão, desempenhou as tarefas que são inerentes ao cargo, participando
nas acções conducentes à melhoria dos serviços e implementação de novas metodologias de trabalho, face à legislação
que sobre o sector tem vindo a ser publicada;
Integrou diversos júris de concursos de recrutamento e selecção
de pessoal e ainda o júri de concurso para aquisição de serviços;
Colaborou em diversos estudos/trabalhos de investigação nas
áreas das ciências sociais e humanas desenvolvidos por docentes do ICSP da UTL (1989-1993).

UNIVERSIDADE DO MINHO
Serviços de Acção Social
Aviso n.o 3344/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Março
de 2005 do reitor da Universidade do Minho:
Mestra Luísa Teixeira Machado dos Santos, técnica superior de
1.a classe, da carreira técnica superior, do quadro da Universidade
do Minho — nomeada chefe de divisão do Departamento Social,
em regime de substituição, pelo período de 60 dias, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir da data do despacho autorizador. O curriculum vitae da nomeada é publicado em anexo ao
presente despacho, do qual faz parte integrante. (Isento de visto
do Tribunal de Contas.)
9 de Março de 2005. — O Administrador para a Acção Social, Carlos
Duarte Oliveira e Silva.
ANEXO
Curriculum vitae
I — Identificação:
Nome — Luísa Teixeira Machado dos Santos;
Data de nascimento — 18 de Outubro de 1972;
Naturalidade — Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do
Norte.
II — Habilitações académicas e formação complementar:
Licenciatura em Psicologia na Universidade do Minho, com pré-especialização em Psicologia da Justiça e da Reinserção Social,
concluída em 1996;
Pós-graduação em Psicologia Escolar na Universidade do Minho,
concluída em 1999;
Formadora certificada pelo conselho científico-pedagógico da
formação contínua nas áreas e domínios de Psicologia/Psicossociologia, Orientação Vocacional, Psicologia da Educação,
Animação de Grupos, Práticas de Aconselhamento e Orientação, Educação para a Saúde-Prevenção da Toxicodependência, com o registo CCPFC/RFO — 11 079/00, desde 2000;
Conclusão do grau de mestre em Psicologia, área de especialização em Psicologia Escolar, na Universidade do Minho, com
defesa em Janeiro de 2001;
Aprovação, pelo conselho científico do Instituto de Educação
e Psicologia, da candidatura ao doutoramento em Psicologia,
com o projecto de tese subordinado ao tema «Competência
Académica e Excelência no Desempenho no Ensino Superior»,
em Maio de 2003.
III — Actividade e categoria profissional:
Técnica superior de 1.a classe da carreira técnica superior desde
19 de Outubro de 2004;
Coordenadora do Departamento Social dos Serviços de Acção
Social da Universidade do Minho, conforme o estipulado pelo
despacho GA n.o 16/2004, desde 5 de Julho de 2004;
Exercício de funções como psicóloga no Departamento Social
dos Serviços de Acção Social da Universidade do Minho com
um contrato de trabalho a termo certo para a categoria de
técnica superior de 2.a classe da carreira técnica superior, assinado a 1 de Fevereiro de 2000;

