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 Despacho (extrato) n.º 4285/2017
Por meu despacho de 01/03/2017, por delegação de competências do 

Senhor Reitor da Universidade de Lisboa:
Doutor Filipe Alexandre Duarte González Migães de Campos — Au-

torizado o Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por Tempo Inde-
terminado, em regime experimental, por um quinquénio, como Professor 
Auxiliar da Área Disciplinar de Desenho Geometria e Computação, do 
mapa de pessoal docente da Faculdade de Arquitetura, procedente de 
concurso, com efeitos a partir de 1 de março de 2017 posicionado no 
escalão 1, índice 195, da tabela remuneratória aplicável aos docentes 
do Ensino Superior.

26 de abril de 2017. — O Presidente da Faculdade, Doutor João 
Pardal Monteiro.

310457849 

 Despacho n.º 4286/2017
Considerando que se mantêm todos os pressupostos que fundamen-

tam a prorrogação da mobilidade interna da trabalhadora Ana Maria da 
Silva Marques Madeira, como assistente técnica, para o posto previsto 
na Secção da Tesouraria, desta Faculdade;

Considerando, ainda, que a trabalhadora alocada a esse posto de tra-
balho tem vindo a desenvolver as respetivas atividades com qualidade 
e dando resposta às necessidades da Faculdade;

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezem-
bro, por mútuo acordo, prorroga -se a situação de mobilidade interna, da 
trabalhadora Ana Maria da Silva Marques Madeira, para o exercício de 
funções de assistente técnica, até 31 de dezembro de 2017.

26 de abril de 2017. — O Presidente da Faculdade, Doutor João 
Pardal Monteiro.

310457816 

 Despacho (extrato) n.º 4287/2017
Por meu despacho de 01/03/2017, por delegação de competências do 

Senhor Reitor da Universidade de Lisboa:
Doutor Marco António Neves da Silva — Autorizado o Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas, por Tempo Indeterminado, em regime 
experimental, por um quinquénio, como Professor Auxiliar da Área 
Disciplinar de Design, do mapa de pessoal docente da Faculdade de 
Arquitetura, procedente de concurso, com efeitos a partir de 1 de março 
de 2017 posicionado no escalão 1, índice 195, da tabela remuneratória 
aplicável aos docentes do Ensino Superior.

26 de abril de 2017. — O Presidente da Faculdade, Doutor João 
Pardal Monteiro.

310457832 

 Despacho (extrato) n.º 4288/2017
Por meu despacho de 30/03/2017, por delegação de competências do 

Senhor Reitor da Universidade de Lisboa:
Carolina Cardoso de Campos Vieira — é celebrado contrato de tra-

balho em funções públicas, por tempo indeterminado, na categoria de 
Assistente Técnico da carreira geral de Assistente Técnico, proveniente 
de procedimento concursal comum, sendo remunerada pela 1.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 5.º, da tabela remuneratória única, 
com efeitos a partir de 31 de março de 2017.

26 de abril de 2017. — O Presidente da Faculdade, Doutor João 
Cottinelli Pardal Monteiro.

310457881 

 Louvor n.º 150/2017
Por meu despacho de 03/03/2017, proferido por delegação de com-

petências:
Considerando que o Professor Doutor Pedro da Conceição Silva 

George, revelou dedicação, rigor e empenho na gestão democrática 
da Faculdade de Arquitetura e, após terminado o seu mandato como 
Presidente do Conselho de Escola desta Faculdade, de 2009 a 2011, o 
Conselho de Escola, subsequente, na sua reunião do dia 6 de fevereiro 
de 2012, deliberou aprovar um Voto de Louvor pelos seus serviços 
prestados à Instituição.

26 de abril de 2017. — O Presidente da Faculdade, Doutor João 
Pardal Monteiro.

310457784 

 Faculdade de Ciências

Edital n.º 316/2017
José Artur de Sousa Martinho Simões, Diretor da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, torna público que, aprovou, em 
26 de abril de 2017, o Projeto de Regulamento de Concursos para 
recrutamento de professores catedráticos, associados e auxiliares da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, submetendo -o, nos 
termos do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo e 
do n.º 3 do artigo 110.º do Regime jurídico das instituições de ensino 
superior, a consulta pública, para recolha de sugestões, pelo prazo de 
30 dias úteis, a contar da data da publicação do presente edital no Diário 
da República.

O projeto de regulamento pode ser consultado no secretariado da 
Direção da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sita no 
Edifício C5, Campo Grande, 1749 -016 Lisboa, bem como na Internet, 
no sítio institucional da Escola (www.fc.ul.pt).

Convidam -se todos os interessados a dirigir, por escrito, eventuais 
sugestões, dentro do período acima referido, as quais deverão ser ende-
reçadas ao Diretor, podendo ser entregues no secretariado da Direção 
supra identificado ou remetidas por mensagem de correio eletrónico 
(direccao@fc.ul.pt).

Para constar se publica o presente edital, o qual vai ser disponibilizado 
na Internet, no sítio institucional da Escola.

27 de abril de 2017. — O Diretor da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa, José Artur de Sousa Martinho Simões.

310459022 

 Faculdade de Direito

Despacho n.º 4289/2017
Nos termos do artigo 37.º alínea f) dos Estatutos da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa, aprovados pelo Despacho 
n.º 15674 -C/2013, publicados no Diário da República n.º 232, de 29 
de novembro de 2013, o Conselho de Gestão deliberou:

Delegar a competência para autorizar a realização de despesas com 
aquisição de bens e serviços, até ao limite de 10.000,00 euros, no Diretor 
Professor Doutor Pedro Romano Martinez;

Delegar a competência para autorizar a realização de despesas com 
aquisição de bens e serviços, até ao limite de 5.000,00 euros, na Subdi-
retora Professora Doutora Paula Vaz Freire;

Delegar a competência para autorizar a realização de despesas com 
aquisição de bens e serviços, até ao limite de 5.000,00 euros, Diretora 
Executiva, Professora Doutora Cláudia Madaleno.

Constituir o Fundo de Maneio em nome de Maria Manuela Rego da 
Cruz Carvalho, no montante de 1.000,00 euros, para efetuar pagamentos 
a dinheiro de despesas de reduzido montante.

Consideram -se ratificados todos os atos praticados desde 3 de dezem-
bro de 2015, compreendidos no âmbito da presente deliberação.

24 de fevereiro de 2016. — O Presidente do Conselho de Gestão, 
Professor Doutor Pedro Romano Martinez.

310458018 

 Despacho n.º 4290/2017
Nos termos do disposto nos Estatutos da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa e dos artigos 44.º a 50.º do Código do Proce-
dimento Administrativo:

1 — Delego na Coordenadora do Núcleo de Gestão de Recursos 
Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Senhora 
Maria da Conceição Freire Feiteiro, a competência para:

a) Acompanhar o cumprimento das disposições legais e organizar as 
atividades relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, com vista 
à prevenção de riscos profissionais e à promoção da saúde no trabalho, 
nos termos da legislação em vigor;

b) Garantir a elaboração e a atualização do diagnóstico de necessidades 
de formação do serviço e do respetivo plano de formação, bem como 
propor as suas alterações e ainda a avaliação dos efeitos da avaliação 
ministrada;

c) Dinamizar e acompanhar o processo de avaliação do desempenho 
(SIADAP 3);

d) Passar declarações de factos relacionados com o processo individual 
de trabalhadores;

e) Emitir certidões de factos constantes de processo individual de 
trabalhadores.


