
          

 
 

DESPACHO Nº 170/2021 

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

Departamento de Arquivo, Documentação e Publicações dos Serviços Centrais da 

Universidade de Lisboa, cargo de direção intermédia de 1º grau.  

 

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

Departamento de Arquivo, Documentação e Publicações 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 Ana 

Cristina da Fonseca da Silva Rigueiro 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 análise e sentido crítico, motivação e orientação para resultados, 

trabalho de equipa e coordenação, expressão e fluência verbais (capacidade de comunicação), 

relacionamento interpessoal, qualidade de experiência profissional, otimização de recursos 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 Ana Cristina da Fonseca da Silva Rigueiro, para o 

cargo de Diretor do Departamento de Arquivo, Documentação e Publicações dos Serviços 

Centrais da Universidade de Lisboa, cargo de direção intermédia de 1.º grau, em comissão de 

serviço, com efeitos a 1 de outubro 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 Cristina da Fonseca da Silva Rigueiro. Possui licenciatura em assessoria de direção, pós-

graduação em ciências da informação e documentação pela Universidade Nova de Lisboa 

(2004-2006), formação em gestão estratégica e comercial, e arquitetura organizacional de 

sistemas de informação pelo Instituto Superior Técnico (2008-2009), e curso de especialização 

em gestão de projetos informáticos pelo Instituto Superior Técnico (2015).  

Ingressou no Instituto Superior Técnico (1991-2013) onde desempenhou funções no Gabinete 

de Apoio à Pós-Graduação (1991-2003) e na Área da Contabilidade (2003-2006). Foi 

coordenadora fundadora do Núcleo de Arquivo do Instituto Superior Técnico (2006-2013), onde 

acumulou funções como membro do Conselho de Escola, Assembleia Estatutária, Conselho 

Diretivo, Assembleia de Representantes e do Conselho Coordenador de Avaliação. 

Exerceu funções de docente convidada na pós-graduação de ciências da informação e 

documentação e na licenciatura de secretariado e comunicação empresarial no Instituto Superior 

de Línguas e Administração/ Universidade Europeia (2010-2014). Foi membro da Comissão 

Nacional de Avaliação Iber Arquivos para Portugal (2019-2021). 

Em dezembro de 2013 inicia funções nos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, onde 

mantém o exercício de funções de direção do Departamento de Arquivo, Documentação e 

Publicações, que acumula com a Comissão Paritária da qual é membro designado pela 

Administração. 

É coautora do livro “Universidade de Lisboa: Museus, Coleções e Património”, coordenação de 

LOURENÇO, Marta C., 2016. 
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