
          

 
 

DESPACHO Nº 213/2020 

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

Coordenador da Área de Apoio Técnico e Administrativo dos Serviços do Estádio 

Universitário de Lisboa, cargo de direção intermédia de 2º grau.  

 

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

Área de Apoio Técnico e Administrativo dos Serviços 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 do Técnico Superior Vítor 

Rodrigues Marques, 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, qualidade da experiência profissional, planeamento e 

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

nomeio Vítor Rodrigues Marques para o cargo de Coordenador Área de Apoio Técnico 

e Administrativo dos Serviços do Estádio Universitário de Lisboa, cargo de direção 

intermédia de 2.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 

 

Vítor Rodrigues Marques, nascido a 06/06/1967, licenciado em Arquitetura de Gestão 

Urbanística pela Faculdade de Arquitetura da UTL, com Diploma de Especialização em 

Gestão Pública (DGEP), pelo Instituto Nacional de Administração, Perito Qualificado 

do Sistema de Certificação Energética (PQ I) e FORGEP – Programa de Formação em 

Gestão Pública. 

Tendo como experiência profissional Coordenador da Área de Apoio Técnico e 

Administrativo dos Serviços do EULisboa, de dezembro de 2017 até à presente data, e 

Coordenador do Núcleo de Instalações e Serviços Gerais, do EULisboa, entre novembro 

de 2013 e novembro de 2017, tendo assumido a responsabilidade pela coordenação das 

atividades relacionadas com a manutenção, segurança e limpeza das instalações, serviço 

de atendimento e gestão dos utentes e a execução das tarefas administrativas correntes.  

Chefe dos Serviços Administrativos do EUL, entre 2010 e 2013, tendo coordenado 

todas as atividades relativas manutenção das instalações e à gestão e administração de 

recursos humanos, financeiros e patrimoniais. Durante este período foi membro do 

Conselho Administrativo do EUL. 

Técnico superior no EUL, entre 2000 e 2010, tendo assumido a responsabilidade pela 

manutenção das instalações. Foi responsável pela elaboração de peças para 

procedimentos com vista à aquisição de bens e serviços e realização de empreitadas, 

acompanhamento e fiscalização de empreitadas e participação em júris e comissões de 

análise de concursos de empreitadas, de fornecimentos de bens e serviços e de pessoal. 
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