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Diário da República, 2.ª série — N.º 108 — 6 de junho de 2016

Doutora Maria da Conceição Esperança Amado, Professora Auxiliar
do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

06/05/2016. — O Presidente do Conselho Científico, Prof. Luís
Miguel de Oliveira e Silva.
209611471

Aviso (extrato) n.º 7154/2016

Despacho n.º 7457/2016
Considerando o Regulamento de Organização e Funcionamento dos
Serviços de Natureza Administrativa e Apoio Técnico do Instituto Superior Técnico, publicado através do Despacho n.º 1696/2014, inserto
no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 03 de fevereiro de 2014,
adiante designado como Regulamento;
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação
conferida pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-A/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, determina, no n.º 1 do artigo 20.º, que o recrutamento e seleção dos titulares
de cargos de direção intermédia seja efetuado através de procedimento
concursal, regulado pelo artigo 21.º do mesmo diploma;
Considerando que, por meu despacho de 18 de novembro de 2015, foi
aberto procedimento concursal para recrutamento e seleção do cargo de
Coordenador de Serviços Administrativos, Técnicos e Financeiros do
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, cargo de direção intermédia de
4.º grau, previsto na alínea e) no n.º 3 do artigo 89.º do Regulamento;
Considerando que, na sequência desse procedimento, o respetivo
júri, nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da citada Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, propôs a nomeação, para o cargo em causa, Susana Paula
Salvador Varela, em ata datada de 21 de março de 2016.
Ao abrigo do n.º 8 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, na redação conferida pela Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-A/2010, de 28 de abril e 64/20011, de 22 de dezembro
e da alínea e) no n.º 3 do artigo 89.º do Regulamento de Organização
e Funcionamento dos Serviços de Natureza Administrativa e Apoio
Técnico do Instituto Superior Técnico, nomeio Susana Paula Salvador
Varela, Técnico Superior do IST, Coordenador de Serviços Administrativos, Técnicos e Financeiros do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear
do Instituto Superior Técnico, em comissão de serviço, pelo período de
três anos, com efeitos a partir da data do presente despacho.
19 de maio de 2016. — O Presidente do Instituto Superior Técnico,
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
Resumo Curricular
Nome: Susana Paula Salvador Varela
Instituição: Instituto Superior Técnico
Habilitações literárias:
Mestrado em Gestão e Políticas Públicas, grau obtido no Instituto de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.
Licenciatura em Administração Pública Gestão e Políticas Públicas,
grau obtido no Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade
Técnica de Lisboa.
Experiência Profissional:
Fevereiro de 2015 até à data
Instituto Superior Técnico: funções de Direção Intermédia de 4.º Grau
da área da Contabilidade e Gestão de Projetos no Instituto de Plasmas
e Fusão Nuclear, em regime de substituição;
Janeiro de 1999 até janeiro de 2015
Instituto Superior Técnico: funções de Contabilidade e Gestão de
Projetos no Departamento de Engenharia Civil;
Novembro de 2004 a maio de 2006
Escola Superior de Enfermagem Maria Fernanda Resende: funções
de consultadoria na área da Contabilidade.
Formação Profissional:
a) Diploma de Especialização em Gestão Financeira e Contabilística
nos Serviços Públicos;
b) Horizonte 2020-Aspetos Legais e Financeiros;
c) Principais Alterações POC versus SNS;
d) Curso de Contabilidade Geral;
e) POC P Educação;
f) Contabilidade Orçamental;
g) Curso Prático de Contabilidade e Análise de Balanços.
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Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, doravante LTFP, faz-se público que, no seguimento do procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto
de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, previsto e não
ocupado no mapa de pessoal da Universidade da Madeira, aberto por
aviso 4694/2014 publicado no Diário da República 2.ª série n.º 68 de 07
de abril, procedeu-se à celebração do contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, sujeito a um período experimental
de 240 dias, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 49.º da LTFP,
com a trabalhadora Ana Paula Sousa Vasconcelos Teixeira, com efeitos
a 9 de maio de 2016, auferindo a remuneração base correspondente à
2.ª posição remuneratória, nível 15 da tabela remuneratória única da
categoria de Técnico Superior.
Foi nomeado, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da LTFP, o seguinte
júri para a avaliação do período experimental:
Presidente — Prof. Doutor Ricardo João Nunes dos Santos Cabral,
Vice-Reitor da Universidade da Madeira;
1.º Vogal — Prof.ª Doutora Custódia Mercês Reis Rodrigues Drumond, Pró-Reitora da Universidade da Madeira;
2.º Vogal — Licenciado Rui Severino de Oliveira Câmara, Técnico
Superior da Universidade da Madeira.
20 de maio de 2016. — O Reitor, Prof. Doutor José Carmo.
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UNIVERSIDADE DO MINHO
Reitoria
Despacho n.º 7458/2016
Ao abrigo do disposto no Despacho RT-92/2013, de 20 de dezembro,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 24 de janeiro
de 2014, e no artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo,
subdelego a competência para a presidência de júris de provas de doutoramento, no Presidente da Escola de Engenharia da Universidade do
Minho, Professor Doutor João Luís Marques Pereira Monteiro.
Em conformidade com o disposto no Despacho RT-47/2013, de
24 de maio, a competência prevista no presente Despacho poderá, nas
faltas e impedimentos do Presidente da Unidade Orgânica de Ensino
e Investigação (UOEI) acima identificado, ser por este subdelegada
em professores catedráticos da referida UOEI, desde que estes sejam
professores catedráticos com contrato por tempo indeterminado em
regime de tenure.
A presente subdelegação de competências é feita sem prejuízo dos
poderes de avocação e produz efeitos a partir da sua publicação no Diário
da República, considerando-se ratificados os atos entretanto praticados
desde 13 de maio de 2016 na matéria ora subdelegada.
16 de maio de 2016. — A Vice-Reitora, Graciete Tavares Dias.
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Despacho n.º 7459/2016
Ao abrigo do disposto no Despacho RT-92/2013, de 20 de dezembro,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 24 de janeiro
de 2014, e no artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo,
subdelego a competência para a presidência de júris de provas para
obtenção do título de agregado, no Presidente da Escola de Engenharia
da Universidade do Minho, Professor Doutor João Luís Marques Pereira
Monteiro e, nas suas faltas e impedimentos, no Vice-Presidente da mesma
Escola, Professor Doutor António Gomes Correia.
A presente subdelegação de competências é feita sem prejuízo dos
poderes de avocação e produz efeitos a partir da sua publicação no Diário
da República, considerando-se ratificados os atos entretanto praticados
desde 13 de maio de 2016 na matéria ora subdelegada.
16 de maio de 2016. — A Vice-Reitora, Graciete Tavares Dias.
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Despacho n.º 7460/2016
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 37.º dos Estatutos
da Universidade do Minho, homologados pelo Despacho Normativo

