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22 de dezembro (Estatuto do Pessoal Dirigente), prevê no seu artigo 20.º
que o recrutamento dos titulares de cargos de direção intermédia, designadamente de 2.º grau, é efetuado de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, que possuam
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 nos termos do n.º 4 do artigo 8.º dos Estatutos dos
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo ao
Despacho n.º 10413/2017, de 29 de novembro, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2017, aos Coordenadores de Área corresponde o cargo de direção intermédia de 2.º grau;
Considerando que a Licenciada Sandra Clara Calheiros Mendes Marques é possuidora de um relevante currículo profissional, revelador de
que o mesmo detém características adequadas ao exercício do cargo de
Coordenadora da Área de Projetos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;
Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
redação atual, da alínea l) e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de
10 de setembro, nomeio, em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de Coordenadora da Área de Projetos dos Serviços
Centrais da Universidade de Lisboa, a Licenciada Sandra Clara Calheiros
Mendes Marques, com efeitos a partir de 01 de dezembro de 2017.
6 de dezembro de 2017. — O Reitor, Professor Doutor António Cruz
Serra.
Nota Curricular
Sandra Clara Calheiros Mendes Marques, filha de Victor Augusto
Mendes Marques e Maria do Rosário Fernandes Calheiros Marques,
nasceu em 1 de janeiro de 1971 em Setúbal.
Formação Académica: Licenciatura em Organização e Gestão de
Empresas pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
(ISCTE) — 1989/1994.
Cargos e Funções:
Novembro 2013 até à presente data, Reitoria da Universidade de
Lisboa, Diretora de Serviços do Gabinete de Projetos;
Janeiro 11 até novembro 201, Serviços Partilhados da Universidade
de Lisboa, Diretora Executiva Adjunta;
Janeiro 11 até junho 2012, Universidade de Lisboa, Coordenadora
da Gestão Administrativa e Financeira dos Museus da Politécnica da
Universidade de Lisboa;
Abril 10 a dezembro 10, Serviços Partilhados da Universidade de
Lisboa, Chefe de Divisão da Área de Orçamento;
Dezembro 08 a abril 10, Reitoria da Universidade de Lisboa, Chefe
da Divisão de Recursos Financeiros.
Fevereiro 08 a novembro 08, Casa Pia de Lisboa, Serviços Centrais,
Diretora da Unidade de Assuntos Financeiros.
Julho 02 a janeiro 08, Casa Pia de Lisboa, Provedoria, Chefe da
Divisão de Contabilidade e Património.
Junho 99 a julho 02, Casa Pia de Lisboa, Provedoria, Coordenação
da Divisão de Contabilidade e Património, nomeada Técnica Superior
de 2.ª Classe em 8 de maio de 2000.
Abril 99 a maio 99, Casa Pia de Lisboa, Provedoria, Coordenadora
da implementação do projeto de inventariação dos bens patrimoniais
da Instituição.
Dezembro 98 a março 99, Casa Pia de Lisboa, Colégio de Santa
Catarina, Coordenadora dos Serviços Administrativos.
Setembro 95 a dezembro 98, Escola Secundária de Sines, Professora
da disciplina de Matemática no Ensino Secundário, tendo sido Responsável de Grupo.
Fevereiro 95 a agosto 95 — Gerente de uma unidade em regime de
“franchising” inserida na cadeia de “fast-food” “Telepizza”.
Tem participado em vários cursos de formação de que se destacam
diferentes “Diplomas Especializados”, em que obteve aprovação, como
o FORGEP e o CAP.
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Faculdade de Ciências
Declaração de Retificação n.º 30/2018
Curso de Pós-graduação em Data Science
Por ter sido publicado com inexatidão o anexo do Despacho
n.º 3647/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 83, de

28 de abril, referente à criação do Curso de pós-graduação não conferente
de grau em Data Science da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, retifica-se que:
1) No n.º 1 do artigo 2.º, onde se lê:
«1 — Podem candidatar-se a este curso os titulares de um primeiro
ciclo de formação em Engenharia, Estatística, Matemática, Física,
Biologia, Geologia ou Química; ou de um grau obtido em instituição
nacional ou estrangeira, reconhecido como apropriado pela Comissão
Científica do curso.»
deve ler-se:
«1 — São admitidos como candidatos à inscrição neste curso
os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal, incluindo
as possibilidades previstas nas alíneas b), c) e d) do n.º 1, do
Artigo 17.º, do Regime Jurídico dos Graus Académicos e Diplomas do Ensino Superior, publicado através do Decreto-Lei
n.º 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro. Os candidatos detentores
de habilitações estrangeiras deverão consultar os regulamentos
em vigor.»
2) No Quadro n.º 2 — 1.º semestre, onde se lê:
«Tecnologias de Bases de Dados»
deve ler-se:
«Tecnologia de Bases de Dados».
3) No Quadro n.º 4 — Opções do Grupo 1, onde se lê:
«Probabilidades e Estatística»
deve ler-se:
«Probabilidade e Estatística».
4) No Quadro n.º 5 — Opções do Grupo 2, onde se lê:
«Web dos Dados»
deve ler-se:
«Aplicações na Web».
5) No Quadro n.º 6 — Opções do Grupo 3, relativamente à unidade
curricular «Métodos Quantitativos em Biologia de Sistemas», onde
se lê:
«CTQ»
deve ler-se:
«CVIDA».
6) No Quadro n.º 7 — Opções do Grupo 4, relativamente à unidade
curricular «Abordagens ‘Ómicas’ em Biomedicina e Biotecnologia»,
onde se lê:
«CTQ»
deve ler-se:
«CVIDA».
15 de dezembro de 2017. — O Diretor, José Artur Martinho Simões.
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Despacho n.º 426/2018
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade
pelo n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República,
2.ª série, n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no
n.º 1 do Despacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série,
n.º 59, de 25 de março, subdelego a presidência do júri das provas
de doutoramento no ramo de Química, especialidade de Química-Física, desta Faculdade, requeridas pelo Mestre João Manuel Pedro
Moisão França, na Doutora Ana Maria Jara Ponces da Costa Freire,
Professora Catedrática, na qualidade de Presidente do Departamento
de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa.
18 de dezembro de 2017. — O Diretor da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.
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