
29100  Diário da República, 2.ª série — N.º 244 — 21 de dezembro de 2017 

referente à abertura de um concurso documental para recrutamento, na 
modalidade de trabalho em funções públicas, de um Investigador Auxi-
liar, na área científica de Bioestatística da Faculdade de Medicina desta 
Universidade, retifica -se que onde se lê «Doutor Jorge Manuel Santos 
Pacheco, Professor Catedrático da Escola de Medicina da Universidade 
do Minho» deve ler -se «Doutor Jorge Manuel Santos Pacheco, Professor 
Catedrático da Escola de Ciências da Universidade do Minho».

28 de novembro de 2017. — O Vice -Reitor, Prof. Doutor António 
Feijó, em substituição do Reitor, Prof. Doutor António Cruz Serra.

310964122 

 Despacho n.º 11215/2017
Ao cessar as funções de Pró -Reitor da Universidade de Lisboa, é -me 

particularmente grato expressar o público louvor ao Doutor João Manuel 
Machado Ferrão, Investigador Coordenador do Instituto de Ciências Sociais, 
pela elevada competência evidenciada no desempenho das funções que lhe 
foram cometidas, no domínio da ligação da Universidade à sociedade e às co-
munidades locais. Destaco muito especialmente as suas qualidades humanas, 
lealdade, disponibilidade, empenho e elevado sentido de responsabilidade.

A excelência do seu trabalho e o desempenho das suas funções, em 
favor da Universidade de Lisboa, com grande dedicação e com inexce-
dível competência, num momento de especial importância para a sua 
afirmação institucional, são, ainda, aspetos relevantes a destacar na 
ação do Doutor João Manuel Machado Ferrão, sendo de toda a justiça 
o público louvor que agora lhe atribuo.

20 de setembro de 2017. — O Reitor, António Cruz Serra.
310928434 

 Despacho n.º 11216/2017
Sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Medicina, 

reunido a 21 de novembro de 2017, com a qual concordo, mantém-
-se o Doutor Salvador Manuel Correia Massano Cardoso, Professor 
Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, 
como membro do júri do concurso para Professor Catedrático, na área 
disciplinar de Medicina Preventiva e Ciências Sociais, publicado pelo 
Edital n.º 725/2017, de 25/09, na qualidade de aposentado, tendo presente 
o previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 83.º do ECDU.

28 de novembro de 2017. — O Vice -Reitor, Prof. Doutor António 
Feijó, em substituição do Reitor Prof. Doutor António Cruz Serra.

310964066 

 Faculdade de Arquitetura

Despacho n.º 11217/2017
Por meu despacho de 16/11/2017, proferido por delegação de com-

petências:
Considerando que os cargos de direção intermédia de 2.º grau são recruta-

dos por procedimento concursal, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezem-
bro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, 
de entre funcionários licenciados dotados de competência técnica e aptidão 
para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, que reúnam 
quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;

Considerando que foram cumpridas todas as formalidades legais 
inerentes ao procedimento concursal tendente ao provimento do cargo de 
Chefe de Divisão para a Divisão Financeira da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Lisboa;

Considerando que, ponderados os resultados do concurso, face ao 
perfil revelado pelo candidato, confrontado com o exigido para o exer-
cício do cargo a prover, o júri considerou que o candidato reúne todas 
as condições para o exercício do cargo;

Nestes termos do disposto do n.º 9 e 10 do artigo 21.º do diploma 
acima citado, nomeio, em comissão de serviço, pelo período de três anos, 
no cargo de Chefe de Divisão da Faculdade de Arquitetura da ULisboa, 
o Licenciado Luís Miguel da Silva Cavaleiro Gomes, Técnico Superior 
da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

28 de novembro de 2017. — O Presidente da Faculdade, Doutor 
João Pardal Monteiro.

ANEXO

Nota curricular
Licenciatura em Ciências Sociais — Área Vocacional de Psicologia 

Social na Universidade Aberta;

Exerceu funções de Dirigente Intermédio de 2.º Grau, em Regime 
de Substituição, da Divisão Financeira da Faculdade de Arquitetura da 
ULisboa, desde 01/11/2016 até à presente data.

Exerceu funções de Técnico Superior na Área da Divisão Finan-
ceira da Faculdade de Arquitetura da ULisboa, desde 01/01/2016 até 
31/10/2016.

Exerceu funções de Técnico Superior na Área da Divisão Financeira 
da Faculdade de Arquitetura da ULisboa, em regime de mobilidade 
interna, desde 01/02/2015 até 31/12/2015.

Exerceu funções de Dirigente Intermédio de 2.º Grau, em Co-
missão de Serviço, da Área de Orçamento do Departamento Finan-
ceiro dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa (01/08/2014 
a 31/01/2015).

Exerceu funções de Dirigente Intermédio de 2.º Grau, em Regime 
de Substituição, da Área de Orçamento do Departamento Finan-
ceiro dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa (13/11/2013 
a 31/07/2014).

Desde 2009 até 10/11/2013, por aplicação da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro e do Decreto -Lei n.º 121/2008, de 11 de junho, transitou 
em 01/01/2009 para a carreira Técnica Superior, mantendo as mesmas 
funções e responsabilidades.

Em 2008, por despacho do Administrador dos Serviços de Adminis-
tração e Ação Social da Universidade Técnica de Lisboa, foi designado 
nas suas ausências e impedimentos, substituto legal do coordenador do 
Departamento de Gestão de Recursos Financeiros.

Em 2006, foi reclassificado para a categoria de Técnico Estagiário, 
da carreira Técnica do quadro dos SASUTL, ficando colocado como 
responsável pela Área do Controlo Orçamental do Departamento de 
Gestão de Recursos Financeiros.

Promoções para as categorias de Assistente Administrativo Principal 
(2000) e Assistente Administrativo Especialista (2004), mantendo -se 
colocado na mesma Secção, entre 2000 e 2006.

Ingresso no quadro de pessoal da Reitoria da Universidade Técnica de 
Lisboa com a categoria de 3.º Oficial (Carreira Oficial Administrativo), 
ficando colocado na Secção de Contabilidade desempenhando funções 
inerentes à categoria profissional, entre 1997 e 2000.

Ingresso na função pública, com a categoria de Auxiliar de Apoio e 
Vigilância (Carreira dos Serviços Gerais), mantendo -se a desempenhar 
funções administrativas na mesma Direção de Serviços, entre 1995 e 
1997.

Ingresso no Subgrupo Hospitalar Capuchos e Desterro na Direção de 
Serviços dos Recursos Humanos, como 3.º Oficial Administrativo em 
regime de contrato a termo certo de 3 anos, entre 1991 e 1994.

Frequência de diversas ações de formação relativas a contabilidade 
orçamental, patrimonial e analítica realizadas pelo instituto nacional da 
administração e participação no seminário “O POC -ED e o CIBE na 
Universidade — suas implicações”, realizado pela associação de gestores 
das universidades portuguesas.

310963029 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 11218/2017
Considerando o teor do Despacho do Diretor da Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa D/143/2017, de 9 de novembro, publicado 
através do Despacho n.º 10416/2017, de 29 de novembro;

Considerando que, nos termos do citado Despacho n.º 10416/2017, 
foi -me delegada pelo Diretor, com faculdade de subdelegação, a com-
petência para autorizar as despesas previstas nas alíneas b) do n.º 1, 
n.º 2 e n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
repristinado nos termos da Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, até 
ao montante de € 50.000,00;

Ao abrigo do disposto nos artigos 46.º e 47.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, determino o seguinte:

1 — Subdelego na Chefe de Divisão da Área Financeira da Di-
reção Financeira e Patrimonial, Paula Margarida Duarte Santos 
Marques de Azevedo Montenegro, a competência para autorizar 
as despesas previstas nas alíneas b) do n.º 1, n.º 2 e n.º 3 do ar-
tigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado nos 
termos da Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, até ao montante 
de € 50.000,00;

2 — Ratifico todos os atos praticados pela ora subdelegada desde 
23 de outubro de 2017.

3 — Publique -se no Diário da República.
29 de novembro de 2017. — O Subdiretor da Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa, Jorge Augusto Mendes de Maia Alves.
310963856 


