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A presente delegação abrange os membros internos que, por motivo 
justificado, se encontrem impedidos de tomar posse em 29 de março de 
2017, extinguindo -se a mesma nos termos da alínea b) do artigo 50.º

A delegação produz efeitos a partir da presente data, considerando -se 
ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes ora delegados, hajam 
sido praticados pelo delegado entre 29 de março de 2017 e a publicação 
do presente despacho no Diário da República.

29 de março de 2017. — O Presidente do Conselho Geral, Luís Ma-
galhães.

310409248 

 Despacho n.º 4004/2017
Nos termos conjugados do artigo 14.º do Regulamento Eleitoral do 

Conselho Geral da Universidade do Algarve e artigos 44.º a 50.º do 
Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego no Professor Doutor António Manuel 
da Conceição Guerreiro o poder para dar posse aos membros externos 
cooptados para o Conselho Geral da Universidade do Algarve,

A presente delegação produz efeitos a partir da presente data, 
extinguindo -se a mesma nos termos da alínea b) do artigo 50.º, 
considerando -se ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes 
ora delegados, hajam sido praticados pelo delegado entre 29 de março 
de 2017 e a publicação do presente despacho no Diário da República.

29 de março de 2017. — O Presidente do Conselho Geral, Luís Ma-
galhães.

310409142 

 Despacho (extrato) n.º 4005/2017
Por despacho de 23 de março de 2017, do Reitor da Universidade 

do Algarve, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado por um período experi-
mental de cinco anos, de acordo com o n.º 5 do artigo 10.º do regime 
transitório do ECDU, com a Doutora Maria Jesus Botana Vilar, na 
categoria de Professora Auxiliar, em regime de exclusividade para o 
exercício de funções na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
da Universidade do Algarve, com efeitos a 26 de novembro de 2016, 
posicionada no escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória aplicável 
aos docentes universitários, considerando-se cessado o contrato anterior.

30 de março de 2017. — O Administrador, João Rodrigues.
310413419 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Despacho (extrato) n.º 4006/2017
Por despacho de 13 -4 -2017 do Reitor da Universidade da Beira Interior:
Doutor Luís Manuel Taborda Barata, autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, em regime de tenure, 
na categoria de Professor Catedrático, na área disciplinar de Medicina, 
do mapa de pessoal da UBI, na sequência de procedimento concursal, 
situada entre o nível remuneratório 82 e 83 do Estatuto Remuneratório 
do Pessoal Docente Universitário, com efeito à data deste despacho.

13 -4 -2017. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
310435054 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Ciências

Deliberação (extrato) n.º 373/2017
No âmbito da competência cometida ao Conselho de Gestão quanto 

à autorização de devoluções de quantias indevidamente recebidas, ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 59.º dos Estatutos da FCUL, nos termos e para 
os efeitos previstos nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, deliberou o Conselho de Gestão delegar a referida 
competência nos três membros do Conselho de Gestão:

José Artur Martinho Simões, Jorge Duque Lobato e Paula Margarida 
Montenegro.

8 de março de 2017. — O Presidente do Conselho de Gestão da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, José Artur de Sousa 
Martinho Simões.

310433175 

 Despacho n.º 4007/2017
Considerando que o licenciado Jorge Manuel Duque Lobato foi 

nomeado, em comissão de serviço, para um mandato de três anos, no 
cargo de Diretor Executivo da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa e que o referido mandato termina em 3 de março de 2017;

Considerando que o exercício de funções no cargo não pode ter um 
limite mínimo preestabelecido, porquanto a nomeação e a exoneração 
são efetuadas livremente pelo Diretor, de acordo com o consagrado 
no n.º 1 do artigo 127.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino 
Superior (RJIES) e no n.º 2 do artigo 41.º dos Estatutos da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), publicados em anexo 
ao Despacho n.º 14440 -B/2013, de 7 de novembro;

Considerando que, ao abrigo do critério da especialidade, o RJIES 
prevalece sobre o Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do Estado 
relativamente à forma de nomeação e de exoneração para o referido 
cargo;

Ao abrigo das competências que me são atribuídas pelo n.º 1 do 
artigo 127.º do RJIES, plasmadas no n.º 2 do artigo 41.º dos Estatutos 
da FCUL, determino o seguinte:

1 — A recondução do licenciado Jorge Manuel Duque Lobato no 
cargo de Diretor Executivo da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, em comissão de serviço, nos termos da legislação supra 
referida.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 3 de março de 
2017.

3 — Publique -se no Diário da República.
3 de março de 2017. — O Diretor da Faculdade de Ciências da Uni-

versidade de Lisboa, José Artur de Sousa Martinho Simões.
310434917 

 Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 4008/2017
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, torna -se público que:
Cessaram funções os Docentes da Faculdade de Medicina da Uni-

versidade de Lisboa, com contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo:

Miguel Ângelo Viveiros Duarte — Assistente Convidado a 30 % 
da Disciplina de Microbiologia. Cessou funções a 16 de janeiro de 
2017;

Carlos Miguel de Aguiar Veríssimo — Assistente Convidado a 20 % 
da Disciplina de Introdução à Clínica. Cessou funções a 27 de fevereiro 
de 2017;

Nuno Jorge André Pimentel — Assistente Convidado a 10 % da Dis-
ciplina de Psiquiatria. Cessou funções a 9 de março de 2017;

Henrique Guilherme Rodrigues de Vasconcelos Dias — Assistente 
Convidado a 40 % da Disciplina de Cirurgia II. Cessou funções a 31 de 
março de 2017;

Maria Isabel Fernandes da Graça Iria de Vasconcelos Dias — Assis-
tente Convidada a 40 % da Disciplina de Cirurgia II. Cessou funções a 
31 de março de 2017;

Diogo Frasquilho Guerreiro — Professor Auxiliar Convidado a 10 % 
da Disciplina de Psiquiatria. Cessou funções a 31 de março de 2017.

3 de abril de 2017. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.
310407482 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso (extrato) n.º 5147/2017
Nos termos da alínea b) n.º 1 do artigo 4.º conjugado com a alínea a) 

n.º 3 do artigo 99.º ambos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, por despacho 
de 08 de março de 2017 do Presidente do ISCSP, Professor Cate-
drático Manuel Meirinho Martins, foi autorizada a consolidação da 
situação de mobilidade na categoria do Técnico Superior José Pedro 
Pereira Neto Vieira, carreira de Técnico Superior, na Direção -Geral 
das Atividades Económicas, com efeitos a 1 de março de 2017. Nes-
tes termos, o trabalhador em causa deixou de pertencer ao mapa 
de pessoal do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa.

22 de março de 2017. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida 
Santos.

310433086 


