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seguinte endereço: http://www.uc.pt/drh/rm/pconcursais/pessoal_nao-
docente/comuns e afixada nas instalações da Administração.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

16 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro e 
dos artigos 13.º e 14.º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, para efeitos 
de admissão a concurso os candidatos com deficiência devem declarar 
no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo 
grau de incapacidade e tipo de deficiência.

19/10/2010. — O Vice -Reitor, António Gomes Martins.
203827359 

 Despacho (extracto) n.º 16188/2010
Por meu despacho de 22/09/2010, proferido por delegação de com-

petências (publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 81, de 26 de 
Abril de 2007), foi autorizada a contratação do Doutor Rodrigo Cal-
deira de Almeida Martins, e celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, em período experimental, com a 
duração de cinco anos, como Professor Auxiliar, em regime de dedica-
ção exclusiva, do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, para o 
exercício de funções na Faculdade de Economia desta Universidade, com 
inicio a 27/07/2010, nos termos do n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 205/2009, de 31 de Agosto, e do artigo 25.º do ECDU.

(Não carece de verificação do Tribunal de Contas)
19/10/2010. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.

203829432 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Ciências
Despacho n.º 16189/2010

Considerando que:
Em cumprimento do disposto no artigo 54.º dos Estatutos da Universi-

dade, a Faculdade de Ciências procedeu à revisão dos seus Estatutos, os 
quais passaram a prever a existência, na sua orgânica, de um Secretário-
-coordenador, por inerência também membro do Conselho de Gestão e 
do Conselho Coordenador da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, bem como do Senado da Universidade de Lisboa;

Porém, nem a lei, nem os Estatutos da Universidade, nem os da Fa-
culdade de Ciências estabelecem expressamente a qualificação e grau 
deste cargo dirigente;

Ciente desta omissão, na sua reunião de 17 de Novembro de 2009, o 
Conselho Geral da Universidade de Lisboa veio interpretar o quadro nor-
mativo vigente, aprovando uma Deliberação que sustenta o entendimento 
de que o cargo de Secretário -coordenador das Unidades Orgânicas pode 
ser equiparado, para todos os efeitos legais, a cargo de direcção superior 
de segundo grau, por decisão do Director da Faculdade;

Atendendo a que, só no início do presente ano lectivo, será presente 
à Assembleia da Faculdade, para aprovação, o Regulamento Orgânico 
da Faculdade de Ciências, cuja aprovação determinará a reorganização 
da estrutura das Unidades de Serviço da Faculdade;

Afigurando -se ser esta a oportunidade para proceder em consonância 
com a deliberação tomada pelo Conselho Geral da Universidade de 
Lisboa;

Determino que o cargo de Secretário -coordenador da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa seja equiparado, para todos os efeitos 
legais, a cargo de direcção superior de segundo grau, cargo presentemente 
desempenhado pela Mestre Ana Bela Franco de Carvalho Rocha, desde 
17 de Junho de 2009.

O presente Despacho produz efeitos a 07 de Outubro de 2010.
FCUL, em 20 de Setembro de 2010. — O Director da Faculdade de 

Ciências, Prof. Doutor José Manuel Pinto Paixão.

ANEXO

Nota Curricular
Nome: Ana Bela Franco Carvalho Rocha
Data e local de nascimento: 26/01/52, em Lisboa

Estado civil: casada
Residência: Lisboa
Habilitações Académicas e Profissionais
Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa;
Mestrado em Administração e Política Públicas, ISCTE;
Curso em Administração, pós -graduação de índole profissionalizante, 

INA.

Experiência Profissional e Áreas de Actuação
Tendo iniciado funções públicas em 1972, a sua carreira profissional 

tem -se desenvolvido principalmente no sector do Ensino Superior e no 
sector da Ciência e Tecnologia e ainda, a nível transversal, no sector 
da Gestão Administrativa, destacando -se as suas actividades nas áreas 
jurídico -académica, de Relações Comunitárias e Internacionais, de 
Gestão de C&T no âmbito de programas estruturais e comunitários e de 
Divulgação Científica. Nas temáticas transversais, os seus interesses e 
experiência profissional têm -se pautado pelos princípios da Sociedade de 
Informação e da Modernização Administrativa, tendo tido oportunidade 
de actuar nas áreas da Gestão Administrativa, Sociedade de Informação e 
Governo Electrónico, Gestão da Informação, Comunicação Institucional 
e Sistemas da Gestão da Qualidade.

Principais Cargos e Funções
Secretária -coordenadora da Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa (desde 2009)
Assessora da Fundação para a Ciência e a Tecnologia — FCT, IP 

(2005 -2009)
Chefe da Divisão de Informação, FCUL (1996 -2005)
Adjunta do Secretário de Estado Adjunto do Ministro de Ciência e 

do Ensino Superior (2003)
Interlocutora do Ministro de Ciência e do Ensino Superior para a 

Sociedade de Informação (2003)
Adjunta do Secretário de Estado da Ciência e da Tecnologia 

(1992 -1996)
Coordenadora Nacional da Comissão Organizadora da Acção Viva a 

Ciência, SECT (1993, 1994, 1995)
Delegada Nacional no Comité de Gestão do Programa Capital Humano 

e Mobilidade, SECT (1992)
Membro do Grupo Interministerial para transposição das Directivas 

sobre Direito de Permanência, ME (1991)
Técnica superior na Direcção -Geral do Ensino Superior, ME 

(1977 -1992)
203831076 

 Faculdade de Medicina

Aviso n.º 21543/2010
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, se faz público que foi autorizada, 
por despacho do Senhor Director da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Lisboa, de 11 de Outubro de 2010 a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na sequência 
de procedimento concursal aberto por Aviso n.º 23213/2009, publicado 
no Diário da República 2.ª série, n.º 249, de 28 de Dezembro, com a 
trabalhadora abaixo indicada:

Isabel Pereira dos Santos — Técnica Superior, 3.ª posição remune-
ratória, nível remuneratório 19.

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 19 de Outubro de 
2010. — O Director, Prof. Doutor J. Fernandes e Fernandes.

203828841 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria
Despacho (extracto) n.º 16190/2010

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redac-
ção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, estabelece no n.º 1 do 
artigo 27.º, que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de 
substituição nos casos de vacatura do lugar;

Considerando que o lugar de Director de Serviços Académicos da 
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa se encontra vago, pelo que 
importa proceder à nomeação de titular para o referido cargo, a fim de 
garantir o normal funcionamento daquela direcção de serviços;




