
Diário da República, 2.ª série — N.º 107 — 3 de junho de 2015  14309

contratação por tempo indeterminado do Doutor Fernando Manuel 
Rodrigues Branco Correia.

Universidade de Évora, 13 de maio de 2015. — O Presidente do 
Conselho Científico da Escola de Ciências Sociais, José Alberto Gomes 
Machado professor catedrático).”

22/05/2015. — O Administrador, Rui Manuel Gonçalves Pingo.
208670998 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 5987/2015
Considerando a necessidade de adotar regras no tratamento dos docu-

mentos relativos ao Projeto Spotlight — Sustainable prevention of obesity 
through integrated strategies, financiado pelo 7.º Programa Quadro;

Considerando a possibilidade de delegar nos Presidentes das unidades 
orgânicas as competências não reservadas nem cometidas que se revelem 
necessárias a uma gestão mais eficiente.

Delego, nos termos do disposto no artigo 28.º dos Estatutos da Uni-
versidade de Lisboa, aprovados pelo Despacho Normativo n.º 5 -A/2013, 
de 18 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 
19 de abril de 2013, e ao abrigo dos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, no Presidente da Faculdade de Motri-
cidade Humana, Professor Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz 
a competência para a assinatura dos documentos relativos ao Projeto 
Spotlight — Sustainable prevention of obesity through integrated stra-
tegies, financiado pelo 7.º Programa Quadro.

Consideram -se ratificados todos os atos praticados pelo Presidente 
da Faculdade de Motricidade Humana ao abrigo da presente delegação 
de competências, desde a data da assinatura do presente despacho.

20 de maio de 2015. — O Reitor, António Cruz Serra.
208667677 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 5988/2015
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 Des-
pacho 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 Estatística e Investigação Operacional, especialidade de Análise 
de Sistemas, desta Faculdade, requeridas pela Mestre Maria da Graça 
Rodrigues Gomes da Costa, no Doutor Luís Eduardo Neves Gouveia, 
Professor Catedrático, na qualidade de Presidente do Departamento 
de Estatística e Investigação Operacional da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.

12 de maio de 2015. — O Diretor da Faculdade de Ciências, José 
Artur Martinho Simões.

208671029 

 Despacho n.º 5989/2015
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 Engenharia Biomédica e Biofísica, desta Faculdade, reque-
ridas pelo Mestre João Pedro de Matos Rodrigues, no Doutor António 
Joaquim Rosa Amorim Barbosa, Professor Catedrático, na qualidade 
de Presidente do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.

20 de maio de 2015. — O Diretor da Faculdade de Ciências, José 
Artur Martinho Simões.

208671012 

 Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 5990/2015
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa, foi autorizada a mobilidade interna intercarreiras no mesmo 

serviço, nos termos do artigo 92.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, e do disposto nos artigos 38.º e 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro, com efeitos a 1 de junho de 2015 e pelo período 
máximo de 18 meses, à trabalhadora Ana Cristina Marques Cardoso de 
Moura Mota, assistente técnica, para desempenhar as funções de técnica 
superior, com a remuneração correspondente à 1.ª posição e nível 11 da 
tabela remuneratória única.

19 de maio de 2015. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.
208671653 

 Faculdade de Medicina Veterinária

Contrato (extrato) n.º 379/2015
Por despacho de 30 de dezembro de 2014 do Presidente da Faculdade 

de Medicina Veterinária, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 13.º 
do Despacho n.º 14944/2013, de 18 -11, foi autorizada a renovação do 
contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, 
pelo período de 2 anos, com o Doutor José Ricardo Dias Bexiga, como 
Professor Auxiliar convidado em regime de tempo parcial de 99 %, com 
efeitos a 01 de fevereiro de 2015.

22 -05 -2015. — O Presidente da Faculdade, Professor Doutor Luís 
Manuel Morgado Tavares.

208669856 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 5991/2015
Nos termos do artigo 165.º, n.º 1, e do artigo 171.º, n.º 1, do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, revogo, com efeitos a partir do dia 10 de março de 2015, 
o meu despacho de homologação dos Estatutos da Escola Superior de 
Enfermagem, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 1 de abril 
de 2015.

21 de maio de 2015. — O Reitor, António M. Cunha.
208667093 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 502/2015
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universi-

tária, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com a 
nova redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 31/08/2009, o 
Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel 
Bensabat Rendas, por despacho de dezanove de março de dois mil e 
quinze, faz saber que está aberto concurso documental, pelo prazo de 
30 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no 
D. R., para recrutamento de 1 posto de trabalho de Professor Auxiliar 
na área disciplinar de Ciências da Comunicação/Cinema e Televisão da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas desta Universidade.

O presente concurso é documental, tem caráter internacional e rege-
-se pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do referido 
Estatuto.

I — Em conformidade com o que determina o citado Estatuto, são 
requisitos para a candidatura ao concurso em apreço, nos termos do 
artº. 41.º - A:

a) Ser titular do grau de doutor.
Os candidatos deverão ser detentores do grau de doutor na área de 

Ciências da Comunicação e ter formação continuada em Comunicação 
(licenciatura, mestrado e doutoramento em Ciências da Comunicação ou 
Comunicação Social), com curriculum relevante na área do cinema e dos 
estudos artísticos e dominar a língua portuguesa e inglesa falada e escrita. 
Dá -se preferência a candidatos com curriculum claramente internacional

II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos de preferên-
cia, em suporte digital, presencialmente na Reitoria da Universidade 


