
          

 
 

DESPACHO Nº 214 / 2020 

 

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

Coordenador do Coordenador do Núcleo de Serviços de Desporto do Estádio 

Universitário de Lisboa, cargo de direção intermédia de 3º grau. 

 

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

Núcleo de Serviços de Desporto do Estádio Universitário 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, 

republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 

29 de agosto, com a designação da Técnica Superior Sara Micaela Pereira 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 análise e 

sentido crítico, do planeamento e organização e qualidade da experiência profissional.  

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, com a última redação dada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, 

nomeio Sara Micaela Pereira da Silva, para o cargo de Coordenadora do Núcleo de 

Serviços de Desporto do Estádio Universitário de Lisboa, cargo de direção intermédia 

de 3.º grau, em comissão de serviço, com efeitos a 14 de agosto de 2020, 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 

 

Licenciatura em ciências do desporto - menção gestão do deporto, concluída a 30 de 

junho de 2000. 

Pós-Graduação em Marketing do Desporto, concluída em 2001. 

Exerce funções de Coordenação de Serviços de Desporto do Estádio Universitário de 

Lisboa, de outubro de 2018 até à presente data. 

Exerce funções de Direção Técnica no Complexo de Piscinas do Estádio Universitário 

de Lisboa da Universidade de Lisboa, de setembro de 2014 até à presente data. 

Exerceu funções de Direção Técnica Academia de Fitness na Universidade de Lisboa, 

de setembro de 2004 até agosto de 2014. 

Técnico Superior do Gabinete do Desporto Universitário, entre 2001 e 2013. 

Coordenação do Projeto Crescer no Estádio, da Universidade de Lisboa, de setembro de 

2013 até à presente data. 

Membro da Comitiva organizadora na Missão Portuguesa nas Universíadas de Belgrado 

2009. 

Gestora de Projetos da Federação Portuguesa de Corfebol, entre 2000 e 2002. 

Coorganização do Congresso Internacional - ENAS (European Network of Academic 

Sports Service), realizado em Lisboa pela Universidade de Lisboa, 2012. 

Coorganização do Campeonato Europeu de Badminton Universitário, realizado em 

Lisboa pela Universidade de Lisboa, 2006 
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