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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 2680/2020

Sumário: Procedimento concursal para provimento, em comissão de serviço, do cargo de coor-
denador da Área de Avaliação e Garantia da Qualidade dos Serviços Centrais da Uni-
versidade de Lisboa, cargo de direção intermédia de 2.º grau.

Procedimento concursal para provimento, em comissão de serviço, do cargo
 de Coordenador da Área de Avaliação e Garantia da Qualidade dos Serviços
 Centrais da Universidade de Lisboa, cargo de direção intermédia de 2.º grau

1 — Terminado o procedimento concursal para provimento do cargo de Coordenadora do 
Núcleo da Área de Avaliação e Garantia da Qualidade 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, 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 Ana Bernardina Brilha Fonseca Oliveira 
Camilo, por possuir a experiência profissional, o perfil, a competência técnica e a aptidão mais ade-
quadas ao exercício das respetivas funções, destacando -se a nível de planeamento e organização, 
expressão e fluência verbais (Capacidade de Comunicação) 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 Ana 
Bernardina Brilha Fonseca Oliveira Camilo, para o cargo de Coordenadora da Área de Avaliação 
e Garantia da Qualidade dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, cargo de direção inter-
média de 2.º grau, em comissão de serviço, com efeitos a 01 de fevereiro de 2020, pelo período 
de 3 anos, renováveis por iguais períodos de tempo.

3 — A nota curricular vai anexa ao presente despacho.

31 de janeiro de 2020. — O Reitor, António Serra.

Nota Curricular

Ana Bernardina Brilha Fonseca Oliveira Camilo é Licenciada em Serviço Social pelo Instituto 
Superior de Serviço Social de Lisboa (1981) e em Psicologia Clínica pelo Instituto Superior de Psi-
cologia Aplicada (1992), com formações especializadas em Psicoterapias Breves, Terapia Familiar 
e Gestão de Ciência e Tecnologia.

De 1979 a 1997 desempenhou funções na Junta Nacional de Investigação Científica e Tec-
nológica, concretamente no Serviço de Informação Científica e Técnica (1982 -1988) e no Serviço 
de Programas e Projetos (1989 -1997) sendo responsável pela gestão de concursos públicos, ava-
liação e execução financeira de projetos de investigação nas áreas das Ciências da Saúde e dos 
Materiais e Processos de Fabrico.

De 1997 -2002 manteve o exercício daquelas atividades no Departamento de Programas e 
Projetos de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico da Fundação para a Ciência 
e Tecnologia, tendo sido Diretora do Serviço de 2002 a 2009 assumindo a gestão de programas e 
projetos financiados através do Orçamento de Estado e do Fundo Europeu do Desenvolvimento 
de Desenvolvimento Regional nas áreas de Ciência, Inovação e Desenvolvimento.

De 2009 a 2013 foi Diretora de Serviço do Departamento de Assuntos Académicos da Rei-
toria da Universidade Técnica de Lisboa com responsabilidade, entre outras, pela emissão de 
documentos conferentes de grau, avaliação/acreditação, criação, alteração e extinção de cursos, 
equivalências e reconhecimentos, provas de doutoramento e agregação e pela implementação do 
Sistema Integrado de Garantia da Qualidade e da Universidade Sénior.
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Na Universidade de Lisboa (2013 -2019) foi Diretora de Serviços do Gabinete de Avaliação e 
Garantia da Qualidade e do Departamento de Avaliação e Garantia da Qualidade, sendo atualmente 
coordenadora da Área de Avaliação e Garantia da Qualidade que tem como atribuições a gestão 
da oferta formativa conferente de grau das 18 Faculdades/Institutos da Universidade de Lisboa, 
envolvendo a avaliação/acreditação, criação, alteração e extinção de cursos, o acompanhamento 
dos procedimentos de Avaliação Institucional e de Auditoria dos Sistemas Internos de Garantia da 
Qualidade, bem como o funcionamento da Rede de Estudantes com Necessidades Educativas 
Especiais (Rede NEE -ULisboa) e as ações desenvolvidas no âmbito das suas competências.

No decurso do exercício de funções na Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na Universi-
dade Técnica de Lisboa e na Universidade de Lisboa, foi formadora em cursos de Gestão de Ciência 
e Tecnologia (C&T), Financiamento e Avaliação de Projetos de C&T, Avaliação e Acreditação de 
Ciclos de Estudo, tendo também representado estas instituições, bem como o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, em grupos de trabalho, reuniões, auditorias e conferências.
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