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passa a integrar o Gabinete de Auditoria e Modernização do Ministério da 
Justiça, funções que exerce até 2002. Em 2002 inicia funções na Asses-
soria Jurídica da Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa, exercendo 
funções de assessoria nas várias áreas de atividade e de patrocínio da 
Universidade. Em 2008 é nomeada Coordenadora do Departamento de 
Gestão de Recursos Humanos dos Serviços de Administração e Ação 
Social da Universidade Técnica de Lisboa, cargo equipado a Chefe de 
Divisão, em acumulação com o exercício de funções na Assessoria 
Jurídica. Em 2009 é nomeada Coordenadora do Serviço de Assessoria 
Jurídica, dos Serviços de Administração e Ação Social da Universi-
dade Técnica, cargo equiparado a Diretor de Serviços. A partir de 2010 
exerceu o cargo de coordenadora do Gabinete de Apoio dos Serviços de 
Administração e Ação Social da Universidade Técnica de Lisboa, cargo 
equiparado a Subdiretor -Geral, mantendo, em acumulação, as funções de 
Coordenadora dos Serviços Jurídicos. A partir de 2012 passa a integrar 
o Conselho de Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. Ao longo 
de todo o período de exercício de funções na referida Universidade foi 
formadora e responsável por diversas ações de formação, no âmbito 
do direito público.

26 de julho de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. Dou-
tor António Cruz Serra.

207385527 

 Despacho n.º 15014/2013
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro — com as altera-

ções introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de de-
zembro —, prevê no seu artigo 18.º que o recrutamento dos titulares de 
cargos de direção superior, designadamente de 2.º grau, é efetuado de 
entre indivíduos licenciados, vinculados ou não à Administração Pública, 
que possuam competência técnica, aptidão, experiência profissional e 
formação adequadas ao exercício das respetivas funções;

Considerando que nos termos da alínea b) do artigo 5.º do anexo I 
dos Estatutos da Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do 
despacho normativo n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicados no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013, o cargo de diretor 
executivo dos serviços da Reitoria, é equiparado, para todos os efeitos 
legais, a cargo de direção superior de 2.º grau;

Considerando que o Dr. Luís Carlos Guimarães de Carvalho é possui-
dor de um relevante currículo profissional, nomeadamente nos domínios 
financeiro, organizacional e administrativo, revelador de que o mesmo 
detém características adequadas ao exercício do cargo de diretor execu-
tivo dos serviços da Reitoria da Universidade de Lisboa:

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alí-
nea l) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e 
da alínea b) do artigo 5.º do anexo I dos Estatutos da Universidade de 
Lisboa (ULisboa), constantes do despacho normativo n.º 5 -A/2013, 
de 18 de abril, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 
19 de abril de 2013, nomeio, em comissão de serviço, em regime de 
substituição, para o cargo de diretor executivo dos serviços da Reitoria 
da Universidade de Lisboa, o Dr. Luís Carlos Guimarães de Carvalho, 
com efeitos a partir de 16 de setembro de 2013.

Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: Luís Carlos Guimarães de Carvalho.
Data de nascimento: 5 agosto 1965.

Habilitações académicas:
Licenciado em Direito (1992);
Pós -graduado em Direito Europeu (menção económica) pelo Insti-

tuto de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa (1993);

Diplomado em Estudos Europeus pelo Instituto de Estudos Europeus 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1993);

Pós -graduado em Direito Europeu (menção jurídica) pela Universi-
dade Católica Portuguesa (1994).

Experiências profissionais:
Advogado (desde 1994 mas com a inscrição na Ordem suspensa pelo 

exercício de funções públicas);
Jurisconsulto de empresas e da Direção -Geral do Turismo.

Atividade docente:
Assistente na Universidade Internacional de 1992 a 2004;
Docente nos cursos de pós -graduação em Direito da Educação na 

Faculdade de Direito de Lisboa.

Nomeações:
Chefe de Gabinete do Reitor da Universidade de Lisboa (novembro 

de 2011 a setembro 2013);
Chefe de Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares (de ou-

tubro de 2010 a junho de 2011);
Adjunto do presidente da Câmara Municipal de Lisboa (2009 e 2010);
Chefe de Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Administra-

ção Local do XVII Governo Constitucional (2005 a 2009);

Outras nomeações:
Integrou a comissão que negociou com as organizações sindicais 

representativas o processo de regulamentação do Estatuto da Carreira 
Docente [despacho n.º 14362/2000 (2.ª série)];

Integrou a comissão que negociou com as organizações sindicais re-
presentativas o processo de regulamentação do novo regime jurídico do 
ensino português no estrangeiro [despacho n.º 14360/2000 (2.ª série)];

Integrou a comissão que negociou com as organizações sindicais 
representativas o processo de regulamentação do novo regime jurídico 
do pessoal não docente [despacho n.º 14361/2000 (2.ª série)];

Integrou a Comissão para a Simplificação Legislativa (criada pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2001, de 9 de março);

Nomeado adjunto da Equipa de Missão para a Organização e Fun-
cionamento da Administração do Estado (criada pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 11/2001, de 18 de janeiro).

Publicações:
Integração Europeia: Perspetivas (Sousa Franco, Guilherme 

d’Oliveira Martins e outros autores), Cosmos Editora, 1993;
Direito da Economia (com Guilherme d’Oliveira Martins), Cosmos 

Editora, 1995;
Estatuto da Carreira Docente (Legislação Anotada), com Jorge Le-

mos, Cosmos Editora, 1998;
Estatuto e Estrutura da Carreira Docente (Legislação anotada), com 

Jorge Lemos, Porto Editora, 2000 (1.ª ed.) e 2003 (2.ª ed.);
Legislação da Educação (com António Pedro Barbas Homem e João 

Atanásio), Coimbra Editora, 2002;
Estatuto do Aluno (com António Pedro Barbas Homem e João Ata-

násio), Plátano, 2002.
16 de setembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 

Prof. Doutor António Cruz Serra.
207385551 

 Despacho n.º 15015/2013
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro — com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro —, prevê no seu artigo 18.º que o 
recrutamento dos titulares de cargos de direção superior, designadamente 
de 2.º grau, é efetuado de entre indivíduos licenciados, vinculados ou 
não à Administração Pública, que possuam competência técnica, apti-
dão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das 
respetivas funções;

Considerando que nos termos da alínea c) do artigo 5.º do anexo I dos 
Estatutos da Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do Despa-
cho normativo n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicados no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013, o cargo de Diretor 
Executivo dos Serviços Partilhados, é equiparado, para todos os efeitos 
legais, a cargo de direção superior de 2.º grau;

Considerando que o Dr.º João Fernando Pires Mendes Jacinto é possui-
dor de um relevante currículo profissional, nomeadamente nos domínios 
financeiro, organizacional e administrativo, revelador de que o mesmo 
detém características adequadas ao exercício do cargo de Diretor Exe-
cutivo dos Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alí-
nea l), do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro 
e alínea c) do artigo 5.º do anexo I dos Estatutos da Universidade de 
Lisboa (ULisboa), constantes do Despacho normativo n.º 5 -A/2013, 
de 18 de abril, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 
19 de abril de 2013, nomeio, em comissão de serviço, em regime de 
substituição, para o cargo de Diretor Executivo dos Serviços Partilhados 
da Universidade de Lisboa, o Dr.º João Fernando Pires Mendes Jacinto, 
com efeitos a partir de 16 de setembro de 2013.

Nota curricular
Licenciatura em Educação Física pelo Instituto Superior de Educação 

Física da Universidade Técnica de Lisboa, de um mestrado em Ciências 
da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
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Universidade de Lisboa, possuindo ainda uma pós -graduação “Programa 
Avançado de Gestão para Executivos da Administração Pública” pela 
Universidade Católica Portuguesa e realizado com aproveitamento o 
“CAGEP - Curso Avançado de Gestão Pública”.

Para além do exercício de funções docentes na Universidade Técnica 
de Lisboa e Universidade dos Açores, exerceu durante vários anos as 
funções de Diretor Regional da Educação Física e Desporto da Região 
Autónoma dos Açores, tendo aí dirigido vários projetos de desenvolvi-
mento da estrutura administrativa da Região, nomeadamente a produção 
de diversa legislação e presidido e ou integrado diversas comissões, grupos 
de trabalho, conselhos de âmbito regional, nacional e internacional.

Enquanto Secretário da Faculdade de Motricidade Humana tem de-
sempenhado todas as tarefas inerentes ao cargo, nomeadamente inte-
grando o Conselho Administrativo e atualmente o Conselho de Gestão 
da Faculdade. Nesta qualidade está incumbido de assegurar a gestão 
administrativa, patrimonial e financeira da Faculdade, bem como a 
gestão dos recursos humanos.

Nomeado para vários grupos de trabalho, tem integrado e coordenado 
equipas de projeto tendentes à melhoria do funcionamento da Faculdade.

Nomeado para júris de diferentes concursos, tanto na Faculdade de 
Motricidade Humana como na Universidade Técnica de Lisboa e outros 
organismos da Administração Pública.

Tem participado em vários cursos de formação de que se destacam 
diferentes “Diplomas de Especialização”, em que obteve aprovação e 
dos quais resultaram documentos publicados.

16 de setembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
Prof. Doutor António Cruz Serra.

207385543 

 Despacho n.º 15016/2013
Nos termos das competências que me foram delegadas por despa-

cho reitoral publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 215, de 
6 de novembro, com o n.º 14357/2013, subdelego no Professor Doutor 
José Manuel Matos Fernandes e Fernandes, Diretor da Faculdade de 
Medicina desta Universidade, a presidência do júri do concurso para 
recrutamento de um posto de trabalho de Professor Associado, na área 
disciplinar de Ciências Funcionais — Imunologia Básica, publicado 
pelo Edital n.º 968/2013, no Diário da República, 2.ª série, n.º 199, de 
15 de outubro.

7 de novembro de 2013. — O Vice -Reitor, António Feijó.
207389642 

 Despacho n.º 15017/2013
Nos termos das competências que me foram delegadas por despa-

cho reitoral publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 215, de 6 
de novembro, com o n.º 14358/2013, subdelego no Professor Doutor 
José Manuel Matos Fernandes e Fernandes, Diretor da Faculdade de 
Medicina desta Universidade, a presidência do júri do concurso para 
recrutamento de um posto de trabalho de Professor Catedrático, na 
área disciplinar de Ciências Patológicas e de Diagnóstico — Anatomia 
Patológica, publicado pelo Edital n.º 966/2013, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 199, de 15 de outubro.

7 de novembro de 2013. — O Vice -Reitor, António Feijó.
207389618 

 Despacho n.º 15018/2013
Nos termos das competências que me foram delegadas por despacho 

reitoral publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 215, de 6 de 
novembro, com o n.º 14363/2013, subdelego no Professor Doutor José 
Manuel Matos Fernandes e Fernandes, Diretor da Faculdade de Medicina 
desta Universidade, a presidência do júri do concurso para recrutamento 
de um posto de trabalho de Professor Catedrático, na área disciplinar 
de Ciências Cirúrgicas, publicado pelo Edital n.º 963/2013, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 199, de 15 de outubro.

7 de novembro de 2013. — O Vice-Reitor, António Feijó.
207389561 

 Faculdade de Farmácia

Contrato (extrato) n.º 762/2013
Por despacho de 23 de julho de 2013, da Diretora da Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Lisboa:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo inde-

terminado com um período experimental de cinco anos, para ocupar um 

posto de trabalho do mapa de pessoal da mesma faculdade, na categoria 
de professora auxiliar, em regime de tempo integral, com dedicação 
exclusiva, do departamento de Farmácia Galénica e Tecnologia Farma-
cêutica, com a Doutora Andreia Patrícia Henriques Ascenso, com efeitos 
a partir de 23 de julho de 2013, com o vencimento correspondente ao 
escalão 1, índice 195, da tabela remuneratória aplicável ao docentes 
universitários, nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º 1, do Estatuto 
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto. (Isento de fiscalização prévia do T.C.).

11 de novembro de 2013. — O Secretário -Coordenador, Alfredo 
Ferreira Moita.

207390695 

 Faculdade de Medicina
Aviso n.º 14148/2013

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados no procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto 
de trabalho de Assistente Operacional, da Carreira Geral de Assistente 
Operacional, para exercer funções na estrutura do Instituto de Fisiolo-
gia da FMUL, aberto pelo aviso n.º 8512/2013 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 127 de 04 de julho de 2013, homologada por 
despacho do Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa de 08 de novembro de 2013:

1.º Pedro Miguel Nunes Pina — 13,699 valores
2.º Luís Miguel Vieira Parada — 13,659 valores
3.º Milene Raquel Batista Gonçalves Camarão — 13,263 valores
4.º Ana Sofia Marques Martins— 12,481 valores
5.º Sílvia de Jesus Crispim Marcos — 12,022 valores
8 de novembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor J. Fernandes e 

Fernandes.
207387836 

 Faculdade de Motricidade Humana
Despacho n.º 15019/2013

A Doutora Maria Celeste Rocha Simões — Professora Auxiliar com 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
transita para a categoria de Professora Auxiliar com Agregação, com 
efeitos a partir de 5/10/2013.

28 de outubro de 2013. — O Presidente da FMH, Prof. Doutor Carlos 
Alberto Ferreira Neto.

207385462 

 Instituto Superior Técnico
Aviso n.º 14149/2013

1 — Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação Final relativa 
procedimento concursal para preenchimento de 2 postos de trabalho 
na categoria e carreira de técnico superior, do mapa de pessoal do IST, 
aberto por Aviso n.º 9214/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 137, de 18 de julho de 2013.

2 — A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por despacho 
do Presidente do Instituto Superior Técnico de 30 de outubro de 2013 
foi notificada aos candidatos, através de email, encontrando -se afixada 
em local visível e público das instalações da Direção de Recursos Hu-
manos e disponibilizada na página eletrónica em http://drh.ist.utl.pt/nao-
-docentes/recrutamento -nao -docentes/, tudo nos termos dos n.os 4, 5 e 6 
do artigo 36.º da referida Portaria.

3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser in-
terposto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do artigo 39.º da 
referida Portaria.

8 de novembro de 2013. — O Membro do Conselho de Gestão, 
Prof. Ayala Botto.

207385981 

 Despacho (extrato) n.º 15020/2013
Por despacho de 30 de julho de 2013 do Presidente do Instituto Su-

perior Técnico, no uso das suas competências:

Foi renovada a comissão de serviço de Jorge Manuel Marvanejo 
Barreto no cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, como Gestor do 




