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Fevereiro 2002 a dezembro 2006: técnica superior de 1.ª Classe da 
Divisão Financeira e Patrimonial da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa;

Junho 1999 a fevereiro 2002: técnica superior de 2.ª Classe da Divisão 
Financeira e Patrimonial da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa;

Outubro 1995 a junho 1999: Equiparada a técnica superior de 
2.ª Classe, com contrato a termo certo, na Divisão Financeira e Patri-
monial da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Formação profissional relevante:
Curso “Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso”, minis-

trado pelo INA, em junho de 2013;
Curso “QUAR, Orçamento e Estratégia”, ministrado pela Companhia 

Própria — Formação e Consultoria, L.da, em outubro de 2012;
Curso “Contabilidade Analítica”, ministrado pelo INA, em novembro 

de 2011;
Ação de Formação “O Sistema de Controlo Interno na Administração 

Pública”, ministrada pelo Dr. António Costa e Silva, Auditor Coordena-
dor do Tribunal de Contas, na Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, em maio de 2010;

Curso “Fiscalidade para Quadros da Administração Pública”, minis-
trado pelo Centro de Estudos e de Formação Profissional, em junho e 
julho de 2002.

Diversos cursos de formação e seminários na área da fiscalidade, 
contabilidade, informática na ótica do utilizador, comunicação assertiva.

Outros cargos e atividades:
Membro suplente da Comissão Paritária da Faculdade de Ciências 

da U. L;
Membro do Conselho Fiscal da Associação de Trabalhadores da 

Faculdade de Ciências da U.L;
Técnica Oficial de Contas;
Fez parte do grupo de trabalho Poc -Educação da Universidade de 

Lisboa;
Participação em júris de concursos para admissão de pessoal;
Tutora de estágios no âmbito do Programa de Estágios da Universi-

dade de Lisboa.
2 de dezembro de 2013. — O Subdiretor, Doutor António Carlos 

de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos termos do despacho 
n.º 3478/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 
8 de março de 2012.

207641527 

 Despacho n.º 3332/2014
Considerando o Capítulo II, do Anexo I, dos Estatutos da Universidade 

de Lisboa, publicados através do Despacho normativo n.º 5 -A/2013, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril, o Anexo E dos 
Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publi-
cados através do Despacho n.º 14440 -B/2013, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 216, de 07 de novembro, o Regulamento Orgânico da Fa-
culdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicado através da 
Deliberação n.º 2292/2010, no Diário da República de 10 de dezembro, 
e de acordo com n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento das Unidades de 
Serviço da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publi-
cado através do Despacho n.º 18452/2010, no Diário da República de 
13 de dezembro, e alterado pelo Despacho n.º 6971/2013, publicado no 
Diário da República de 29 de maio, para a coordenação do Núcleo de 
Expediente, Arquivo e Transportes da Unidade de Recursos Humanos 
podem ser designados dirigentes intermédios de 2.º, 3.º ou 4.º grau, ou 
trabalhadores que integrem as referidas subunidades;

Considerando que o recrutamento dos titulares de cargos de direção 
intermédia de 3.º, 4.º e 5.º grau é efetuado de entre trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público que reúnam competência técnica, 
aptidão e experiência profissional e formação adequadas ao exercício 
das respetivas funções e que possuam conhecimento e experiência nas 
áreas para as quais são recrutados;

Considerando que Anabela de Almeida Pereira é possuidora de um de 
currículo profissional revelador de que a mesma detém o conhecimento 
e a experiência, bem como o perfil adequado ao exercício do cargo de 
Coordenadora do Núcleo de Expediente, Arquivo e Transportes da 
Unidade de Recursos Humanos;

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 dezembro, foi autorizada, 
por despacho de 27 de dezembro de 2013, do Subdiretor, Doutor António 
Carlos de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos termos do Despacho 
n.º 3478/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 08 
de março, a nomeação, em comissão de serviço, pelo período de três anos, 
no cargo de Dirigente Intermédio de 4.º Grau, do Núcleo de Expediente, 
Arquivo e Transportes da Unidade de Recursos Humanos, de Anabela de 
Almeida Pereira, com efeitos à data de 30 de dezembro de 2013.

Nota curricular
Dados de identificação:
Nome: Anabela de Almeida Pereira;
Nacionalidade: Portuguesa;
Data de Nascimento: 21 de janeiro de 1974.

Formação académica: 12.º ano de escolaridade do 3.º Curso.
Experiência profissional:
Dezembro 2010 até ao presente: Nomeada em comissão de serviço, 

em regime de substituição, Dirigente Intermédio de 4.º Grau do Núcleo 
de Expediente, Arquivo e Transportes da Unidade de Recursos Humanos 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;

Maio 2006 a dezembro 2010: Assistente Administrativa Principal da 
Unidade de Recursos Humanos da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa;

Outubro de 1995 a maio de 2006: Assistente Administrativa da Escola 
Secundária Professor Herculano de Carvalho (Centro de Formação 
António Sérgio).

Formação profissional relevante:
Curso FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, minis-

trado pelo INA, com a duração de 190 horas, de setembro a dezembro 
de 2011.

30 de dezembro de 2013. — O Subdiretor, Doutor António Carlos 
de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos termos do despacho 
n.º 3478/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 
8 de março de 2012.

207641495 

 Despacho n.º 3333/2014
Considerando que o meu Despacho D/183/2014, de 3 de fevereiro, 

nomeia o Diretor da Unidade dos Recursos Financeiros e do Património, 
o Licenciado Jorge Manuel Duque Lobato, no cargo de Diretor Execu-
tivo, em regime de substituição;

Considerando que nos termos do meu Despacho D/184/2014, de 3 de 
fevereiro, é designada a técnica superior e assessora jurídica da FCUL, 
a Licenciada Andreia Costa Lemos Pinto de Rezende, como vogal do 
Conselho de Gestão;

Atenta a supra mencionada alteração de composição do Conselho 
de Gestão da FCUL, tendo em conta o princípio da segregação de 
funções;

Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º e 41.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo e do n.º 5 do artigo 39.º dos Estatutos da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), publicados 
em anexo ao Despacho n.º 14440 -B/2013, do Reitor da Universidade 
de Lisboa, no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro, 
determino o seguinte:

1 — Delego nos membros do Conselho de Gestão a seguir indicados 
as seguintes competências:

a. No Diretor Executivo, Licenciado Jorge Manuel Duque Lobato, a 
competência para autorizar as despesas previstas nas alíneas b) do n.º 1, 
n. 2 e n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, até 
ao montante de €50.000,00;

b. Na Assessora Jurídica, Licenciada Andreia Costa Lemos Pinto 
de Rezende, a competência 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, até ao montante de €50.000,00.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de fevereiro 
do corrente ano, inclusive.

3 — Publique -se no Diário da República.
3 de fevereiro de 2014. — O Subdiretor da Faculdade de Ciências, 

Doutor António Carlos de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos 
termos do despacho n.º 3478/2012, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 49, de 8 de março de 2012.

207639632 

 Faculdade de Direito

Despacho (extrato) n.º 3334/2014
Por despacho do Diretor, concedida dispensa de serviço docente, 

para o ano escolar 2013/2014, aos assistentes do mapa de pessoal do-
cente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ao abrigo 
da alínea b) do n.º 4 do art.º 10 do Decreto -Lei nº 205/2009, de 31 de 
agosto, remetendo para o art.º 27.º do anterior Estatuto da Carreira 
Docente Universitária.




