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Edital 
 

Eleição do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para o quadriénio 
2022-2026 

 

Cumpridas as formalidades previstas nos Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, sobre o procedimento de eleição do seu Diretor, o Presidente do Conselho de Escola faz 
saber que: 

1. Foi apresentada e aceite uma candidatura ao cargo de Diretor da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, para o quadriénio 2022-2026; 

2. Nos termos da alínea c) do nº 3 do artigo 49º dos Estatutos da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, foi realizada a audiência pública do candidato admitido, no dia 
22 de junho de 2022, com início às 10h05m; 

3. O Conselho de Escola reuniu no dia 22 de junho de 2022, pelas 14h40, para proceder à 
votação conducente à eleição do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 46º e do nº 5 do artigo 49º, 
ambos dos Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; 

4. Face aos resultados apurados, 9 votos a favor, 4 votos em branco e 1 voto nulo, o 
Presidente do Conselho de Escola proclama eleito para o cargo de Diretor da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa, para o quadriénio 2022-2026, o Professor Luís 
Manuel Pinto da Rocha Afonso Carriço; 
 

5. Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos da Universidade 
de Lisboa, após homologação pelo Senhor Reitor da Universidade de Lisboa da ata n.º 
6/CE/2022 do Conselho de Escola, de 22 de junho, o Professor Luís Manuel Pinto da 
Rocha Afonso Carriço poderá tomar posse no cargo de Diretor da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa; 
 

6. O candidato será notificado, e o presente Edital será afixado nos locais de estilo da 
Faculdade e publicado nos sítios institucionais da FCUL. 

 
 
 
 
 
 
 
Luís Correia 
Presidente do Conselho de Escola 
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