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 Despacho n.º 1297/2018
Terminado o procedimento concursal para provimento do cargo de 

Coordenador do Núcleo de Saúde do Estádio Universitário de Lisboa 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, e após ter sido dado 
cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e alterada 
pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, nomeio a Licenciada Cláudia de 
Nittis Ferreira Pereira Correia, por possuir a experiência profissional, o 
perfil, a competência técnica e a aptidão mais adequadas ao exercício das 
respetivas funções, destacando -se o elevado nível na análise e sentido 
crítico, orientação para resultados, com rigor e autonomia, relaciona-
mento interpessoal e tolerância à pressão e contrariedades.

Nos termos do estabelecido nos números 9.º e 10.º do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a última redação dada pela Lei 
n.º 68/2013, de 29 de agosto, designo Cláudia de Nittis Ferreira Pereira 
Correia, para o cargo de Coordenadora do Núcleo de Saúde do Estádio 
Universitário de Lisboa dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, 
a Licenciada, cargo de direção intermédia de 3.º grau, em comissão de 
serviço, com efeitos a 01 de fevereiro de 2018, pelo período de 3 anos, 
renováveis por iguais períodos de tempo.

A nota curricular vai anexa ao presente despacho.
12 de janeiro de 2018. — O Reitor, António Serra.

Nota curricular
Cláudia de Nittis Ferreira Pereira Correia, licenciatura em Comuni-

cação Social e Cultural, variante de Jornalismo, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Universidade Católica Portuguesa.

Pós -Graduação “A Comunicação e a Gestão das Organizações”, Ins-
tituto de Novas Profissões.

Mestrado em Gestão Estratégica das Relações Públicas, Escola Supe-
rior de Comunicação Social, Instituto Politécnico de Lisboa.

Desde outubro de 2016 é coordenadora do Núcleo de Saúde e Bem-
-Estar do Estádio Universitário de Lisboa — Serviços Centrais da Rei-
toria da Universidade de Lisboa (ULisboa).

Foi coordenadora do Núcleo de Relações e Internacionais do Depar-
tamento de Relações Externas e Internacionais dos Serviços Centrais 
da Reitoria da Universidade de Lisboa (ULisboa).

Exerceu funções como Técnica Superior na área de Imagem e Relações 
Públicas no Gabinete de Relações Externas da Reitoria da Universidade 
Técnica de Lisboa.

Ministrou ações de formação de comunicação universitária pela Rei-
toria da UTL e no âmbito do Curso de Empreendedorismo de Base 
Científica e Tecnológica, organizado pela OTIC|UTL.

Foi gestora de projetos no Gabinete de Apoio da Universidade Téc-
nica (GAPTEC).

Foi responsável pelo Gabinete de Informação e Relações Externas 
do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica 
de Lisboa.

Possui diploma nos programas de formação em Gestão de Proje-
tos, Formação Pedagógica de Formadores e FORGEP -Programa de 
Formação em Gestão Pública, promovidos pelo Instituto Nacional de 
Administração Pública.

Apresentou a comunicação «Da “compreensão pública da ciência” ao 
“compromisso público” com a Ciência: que percurso para Portugal?”», 
no 6.º Congresso SOPCOM/ 4.º Congresso Ibérico.

Realizou diversos cursos de formação nos domínios de marketing 
digital, comunicação estratégica e institucional e participou em diversas 
conferências organizadas por redes internacionais, no âmbito da comu-
nicação e do desporto universitário, bem como da internacionalização 
das instituições de ensino superior.

311077296 

 Despacho n.º 1298/2018
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade 

de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, do 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março, conjugado com o n.º 2 
do artigo 6.º do Regulamento Geral de Concursos para recrutamento 
de professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de 
Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 2307/2015, de 5 de março, delego 
no Doutor Pedro Romano Martinez, Professor Catedrático e Diretor da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, as competências para 
presidir aos júris de concurso para recrutamento, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas, de:

Quatro lugares de Professor Associado, na área disciplinar de Ciências 
Jurídico -Económicas — Edital n.º 48/2018, DR, 2.ª série, n.º 8, de 11 
de janeiro;

Um lugar de Professor Associado, na área disciplinar de Ciências 
Histórico -Jurídicas — Edital n.º 50/2018, DR, 2.ª série, n.º 8, de 11 
de janeiro;

Três lugares de Professor Associado, na área disciplinar de Ciências 
Jurídico -Políticas — Edital n.º 51/2018, DR, 2.ª série, n.º 8, de 11 de 
janeiro.

15 de janeiro de 2018. — O Reitor, António Cruz Serra.
311074014 

 Despacho n.º 1299/2018
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade 

de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, do 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março, conjugado com o n.º 2 
do artigo 6.º do Regulamento Geral de Concursos para recrutamento 
de professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de 
Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 2307/2015, de 5 de março, delego 
no Doutor José Artur Anes Duarte Nogueira, Professor Catedrático e 
Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa, as competências para presidir aos júris de concurso 
para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas, de:

Um lugar de Professor Auxiliar, na área disciplinar de Ciências Jurí-
dicas — Edital n.º 49/2018, DR, 2.ª série, n.º 8, de 11 de janeiro;

Dois lugares de Professor Associado, na área disciplinar de Ciências 
Jurídicas — Edital n.º 52/2018, DR, 2.ª série, n.º 8, de 11 de janeiro.

15 de janeiro de 2018. — O Reitor, António Cruz Serra.
311074071 

 Despacho n.º 1300/2018
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade 

de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, do 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março, conjugado com o n.º 2 
do artigo 6.º do Regulamento Geral de Concursos para recrutamento 
de professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade 
de Lisboa, publicado pelo Despacho n.º 2307/2015, de 5 de março, 
delego no Doutor Manuel Fernando Cília de Mira Godinho, Professor 
Catedrático e Presidente Interino do Instituto Superior de Economia e 
Gestão as competências para presidir ao júri de concurso para recru-
tamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, 
de um lugar de Professor Auxiliar, na área disciplinar de Direito, do 
Instituto Superior de Economia e Gestão desta Universidade, publicado 
pelo Edital n.º 795/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de 
26 de agosto.

16 de janeiro de 2018. — O Reitor, António Cruz Serra.
311074039 

 Despacho n.º 1301/2018

Autorização para assunção de compromissos plurianuais
Considerando que a Universidade de Lisboa (ULisboa) pretende 

adquirir serviços de tecnologias da informação para solução ERPública, 
com a Novabase Digital SA com o NIPC 501774360, com sede na Ave-
nida D. João II, n.º 34, no Parque das Nações, Portugal;

Considerando que o preço contratual é de 134.400,00 € (cento e trinta 
e quatro mil e quatrocentos euros), valor a que acresce 23 % de IVA, 
num montante global de 165.312,00 € (cento e sessenta e cinco mil e 
trezentos e doze euros);

O contrato será celebrado no ano de 2018 mas a despesa decorrente 
da execução do mesmo dará lugar a um encargo orçamental no(s) ano(s) 
económico(s) de 2018 e 2019;

Face ao estabelecido no n.º 5 do artigo 11.º, do Decreto -Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, e no uso da competência delegada pelo Despacho 
n.º 3628/2016, dos Ministros de Estado e das Finanças e da Educação 
e Ciência, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 50 — de 
11 de março:

1 — Autorizo a assunção de compromissos plurianuais decorrentes 
da execução do contrato acima referido, de acordo com a seguinte 
repartição de valores anuais:

2018 — € 53.760,00
2019 — € 111.552,00

2 — O montante necessário para fazer face aos compromissos de-
correntes da execução do contrato será suportado através de receitas 


