
          

 
 

DESPACHO Nº 78/2021 

Procedimento concursal para provimento, em comissão de serviço, do cargo de 

Coordenador do Núcleo de Provas Académicas do Departamento Académico dos 

Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, cargo de direção intermédia de 3º 

grau.  

 

1 — Terminado o procedimento concursal para provimento do cargo de Coordenador do 

Núcleo de Provas Académicas do Departamento Académico 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, na sua redação atual, com a designação 

da Técnica Superior Alexandra Lemos Ragu Ramos por possuir motivação e orientação 

para resultados, expressão e fluência verbais (capacidade de comunicação), 

relacionamento interpessoal e tolerância à pressão e contrariedades. 

2 — 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, na sua redação atual, nomeio Alexandra Lemos Ragu Ramos, para o 

cargo de Coordenador do Núcleo de Provas Académicas do Departamento Académico 

dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, cargo de direção intermédia de 3.º 

grau, em comissão de serviço, com efeitos a 19 de julho de 2021, pelo período de 3 

anos, renováveis por iguais períodos de tempo. 

3 — A nota curricular vai anexa ao presente despacho. 

 

O Reitor 

 

 

 

António Serra 



          

 
 

NOTA CURRICULAR 

 

Alexandra Lemos Ragu Ramos, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa e mestre em direito administrativo pela mesma Faculdade, 

exerceu as funções de advogada estagiária entre 2007 e 2009. Entre 2009 e 2010, 

Estagiária no Departamento Académico da Reitoria, ao abrigo do Programa de Estágios 

da Universidade de Lisboa, entre 2010 e 2016 exerceu as funções de técnica superior no 

Departamento Académico da Reitoria da Universidade de Lisboa. Desde 2016 e até 

janeiro de 2021 exerceu as funções de técnica superior no Gabinete Jurídico dos 

Serviços Centrais da Universidade de Lisboa. A partir de fevereiro de 2021 foi 

nomeada, em comissão de serviço e em regime de substituição, Coordenadora do 

Núcleo de Provas Académicas do Departamento Académico dos Serviços Centrais da 

Universidade de Lisboa. 
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