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1 — Nomeio Pró-reitor da Universidade de Lisboa, o Professor
Doutor Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar, Professor Catedrático da
Faculdade de Farmácia;
2 — Nos termos do n.º 4 do artigo 92.º do RJIES e no n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da ULisboa, e ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, delego no
Pró-Reitor Professor Doutor Rogério Gaspar as competências relativas a:
a) Gestão das atividades de redes temáticas interdisciplinares,
incluindo o estabelecimento de ligações externas com entidades
públicas, privadas ou do setor social, para os fins previstos nos
planos de desenvolvimento de atividades das referidas redes, e
à participação da Universidade de Lisboa no «EIT-Health», no
consórcio «Lisbon Living+», bem como em outros consórcios ou
plataformas de natureza similar que possam vir a ser criados para
projetar a Universidade de Lisboa em novos espaços de intervenção,
na promoção das atividades de inovação, a nível regional, nacional
ou internacional;
b) Coordenação das ações no âmbito da promoção do empreendedorismo, promovendo a ligação da ULisboa ao tecido empresarial;
c) Superintendência das atividades de proteção, valorização e transferência do conhecimento.
3 — As delegações de competências aqui estabelecidas realizam-se
sem prejuízo do poder de superintendência e de avocação que me é
conferido, sempre que entenda conveniente.
4 — O presente despacho produz efeitos a 1 de outubro de 2016.
20 de setembro de 2016. — O Reitor, António Cruz Serra.
209882174
Despacho n.º 11631/2016
Delegação de Competências nos membros da Equipa Reitoral
Na sequência reorganização de funções no âmbito da equipa doutoral
da Universidade de Lisboa (ULisboa), torna-se necessário dotar os membros da equipa reitoral das competências que se revelam necessárias a
uma gestão mais eficiente, proporcionando-lhes as condições para uma
efetiva coadjuvação do Reitor na gestão da Universidade, exercendo,
em cada caso, as competências por mim delegadas
Neste enquadramento, decido:
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 92.º do RJIES, no n.º 1
do artigo 28.º dos Estatutos da ULisboa e nos artigos 44.º a 50.º do
Código do Procedimento Administrativo, delego nos Vice-Reitores as
seguintes competências:
1.1 — No Vice-Reitor Professor Doutor Luís Manuel dos Anjos
Ferreira a competência para acompanhar as atividades de inovação,
investigação e desenvolvimento da ULisboa,
1.2 — No Vice-Reitor Professor Doutor Eduardo Manuel Baptista
Ribeiro Pereira a competência para nomear os presidentes dos júris
das provas de doutoramento que não se encontrem estatutariamente
cometidas às Escolas.
2 — As delegações de competências aqui estabelecidas realizam-se
sem prejuízo do poder de superintendência e de avocação que me é
conferido, sempre que entenda conveniente.
3 — O presente despacho entra em vigor em 1 de outubro de 2016.
20 de setembro de 2016. — O Reitor, António Cruz Serra.
209882206
Louvor n.º 423/2016
No momento em que o Doutor Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar,
Professor Catedrático da Faculdade de Farmácia cessa, a seu pedido,
as funções de Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, cumpre-me dar
público testemunho da sua extraordinária capacidade de trabalho, da
sua dedicação ao serviço público e à Universidade de Lisboa e da sua
permanente disponibilidade. No desempenho desta sua missão exerceu,
com elevado zelo, as funções de Diretor do Instituto para a Investigação
Interdisciplinar, tendo representado a Universidade de Lisboa junto de
várias instituições e eventos ligados à ciência, à tecnologia, à inovação
e ao empreendedorismo.
Ao Doutor Rogério Gaspar se deve a criação de um espaço de debate
público dedicado a áreas estratégicas de intervenção da Universidade
e de grande relevância para a Sociedade e, ainda, a criação das Redes
Temáticas Interdisciplinares da ULisboa — Rede AGRO, Rede SAÚDE,
Rede VALOR, Rede MOV e Rede MAR.
É, pois, de inteira justiça, manifestar-lhe o meu reconhecimento e
agradecimento e prestar-lhe público louvor.
20 de setembro de 2016. — O Reitor, António Cruz Serra.
209882158

Faculdade de Ciências
Despacho n.º 11632/2016
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 Biologia, especialidade de Biologia da Conservação, desta
Faculdade, requeridas pela Licenciada Helena Josefina Kjöllerström,
na Doutora Maria Manuela Gomes Coelho de Noronha Trancoso, Professora Catedrática, na qualidade de membro do Conselho Científico
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
15 de setembro de 2016. — O Diretor da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.
209885082

Faculdade de Letras
Aviso n.º 11939/2016
1 — Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 31.º, n.º 6, 32.º,
n.º 1, e 30.º, n.º 3, alínea d), todos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam -se
os candidatos ao procedimento concursal comum para o preenchimento
de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do
mapa de pessoal da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, aberto por aviso n.º 7227/2016, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 109, de 7 de junho de 2016, de que se encontram afixados no placard da entrada do edifício central da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, sita na Alameda da Universidade,
1600-214 Lisboa, bem como disponíveis para consulta na página eletrónica desta Faculdade, com o endereçohttp://www.letras.ulisboa.pt/pt/
sobre-a-flul/administracao-e-servicos/servicos-administrativos-servicode-pessoal/procedimentos-concursais/ano-de-2016-1/-31, os seguintes
documentos, que se publicam em anexo ao presente aviso:
Lista de candidatos admitidos e excluídos e respetiva fundamentação
(anexo I); e
Convocatória para a realização do método de seleção “Prova de
Conhecimentos” (anexo II).
21 de setembo de 2016. — O Presidente do Júri, Prof. Doutor António
Adriano de Ascenção Pires Ventura.
ANEXO I
Lista de candidatos admitidos e excluídos
I — Candidatos admitidos.
1 — Ana Rita Dolores Frazão;
2 — Ana Sofia Marques Carreira;
3 — Ana Sofia Subtil Baptista;
4 — André Gonçalo Rodrigues Alberto Neto de Almeida;
5 — Andreia de Oliveira Saraiva;
6 — Arménio Antunes Clisante de Sousa;
7 — Bruno Fernandes Castelejo;
8 — Bruno Fernandes Januário;
9 — Carina Monteiro Matos Afonso;
10 — Carla Lúcia Tavares Medalha Mendes Duarte;
11 — Célia Maria de Loureiro Carvalho de Sousa;
12 — Dulce Cristina Medroa Pires Trindade Lisboa;
13 — Fátima Cristina Tavares da Silva;
14 — Flávio Osório Alves Martins;
15 — Frederico José de Almeida Santos Tavares;
16 — Inês Fernandes Pinheiro;
17 — Joana Catarina Calado Leirinha;
18 — João Carlos de Almeida Figueiredo;
19 — João Miguel Mendes Lopes Pão Mole;
20 — José Afonso Quintela Melo Biscaia;
21 — Laura Maria Cerqueira Schedecker Domingues;
22 — Leila Morgado do Couto Rodrigues;
23 — Leonor Maria Pinto Romão;
24 — Luís Filipe Oliveira Marques Salgueiro;
25 — Maria Teresa Duarte de Sequeira;
26 — Marta Sofia Paixão Martins;
27 — Míriam Brígida Pereira Gouveia Duarte;
28 — Paula Cristina Martins Pombo Barata;

