
          

 
 

DESPACHO Nº 64/2021 

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

Coordenador do Núcleo de Desenvolvimento e Software do Departamento de 

Informática 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 Desenvolvimento e Software do Departamento de Informática 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 Especialista de Informática Ana Catarina Ferreira da Silva por possuir a 

experiência profissional, o perfil, a competência técnica e a aptidão mais adequadas ao 

exercício das respetivas funções, destacando-se a nível de planeamento, organização, de 

trabalho de equipa e coordenação, expressão e fluência verbais e relacionamento 

interpessoal. 

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 Ana Catarina Ferreira da Silva, para o 

cargo de Núcleo de Desenvolvimento e Software do Departamento de Informática dos 

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

em comissão de serviço, com efeitos a 01 de abril 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 

 

Ana Catarina Ferreira da Silva, licenciada em Informática de Gestão na Universidade 

Autónoma de Lisboa (UAL) em dezembro de 1997. 

Estágio (8 meses) até ao final de setembro de 1998 em auditoria de sistemas de 

informação na empresa PriceWaterhouseCoopers em projetos desenvolvidos nas 

OGMA, SAMS e INGA. 

Desde outubro de 1998 a novembro de 1999, a desenvolver, em equipa, um produto de 

gestão comercial denominado WinPack, nomeadamente nos módulos de stocks, 

compras, vendas, análises, fecho do mês, integração (da gestão na contabilidade) e 

contabilidade, na TecniData. 

Desde dezembro de 1999 até agosto de 2002 a exercer a função de 

analista/programadora/chefe de equipa, em projetos desenvolvidos em Visual Basic e 

SQL na TecniData, nomeadamente nas áreas de gestão de projetos, gestão de currículos, 

gestão de obras e de gestão de contratos.  

Desde agosto de 2002 até novembro de 2003 a exercer a função de 

analista/programadora em projetos desenvolvidos em Visual Basic e SQL na Xmedia 

em regime de freelancer. 

Desde janeiro de 2004 até fevereiro de 2012 a exercer a função de 

analista/programadora na Unidade de Tecnologias de Informação (UTI) da Faculdade 

de Medicina da Universidade de Lisboa(FMUL). 

Desde 2011 a 2013, a desenvolver alguns projetos, adquirindo conhecimentos em 

eCommerce e Lojas de Venda Online em PHC. 

Desde março de 2012 até à presente data a exercer a função de analista/programadora, 

categoria de Especialista Informática Grau 1 Nível 2, no Núcleo de Desenvolvimento de 

Software do Departamento de Informática dos Serviços Centrais da Universidade de 

Lisboa. 

Competências adquiridas: 

Desenvolvimento do Portal da Universidade de Lisboa ( www.ulisboa.pt ), Manutenção 

e novos desenvolvimentos de projetos da FMUL em Visual Studio .NET, Crystal 

Reports e SQL Server, Coordenação técnica do projeto FENIX (Java) e 



          

 
 

desenvolvimento de funcionalidades do módulo de tesouraria, construção de templates 

de certificados e certidões e desenvolvimento de novas listagens. 

Conhecimentos e experiência em Análise de Sistemas de Informação e Construção de 

Modelos Estruturados de Dados, em modelos de análise (UML) e das normas ITIL, em 

desenho de workflows, em Bases de dados: SQL Server 2000, 2005 e 2008, Lotus Notes 

v.6.5, PLSQL Developer v.7.  

Sólidos conhecimentos e experiência em programação; em Microsoft Visual Basic 

.NET, JAVA, ASPX, HTML, CSS, JavaScript, LotusScript, VB6 e em ferramentas de 

Reporting: CystalReports for Visual Studio .NET, Data Dynamics Active Reports 2.0, 

IntelliPRINTPLUS 4.1 for Lotus Notes, ORACLE Discoverer Plus – Business 

Intelligence 10.1 
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