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Universidade do Minho”, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 232, de 30 de novembro de 2010:

Concurso documental, de âmbito internacional, para recrutamento 
de um posto de trabalho de Professor Associado na área disciplinar 
de Engenharia de Materiais e Design Têxteis, a que alude o Edital 
n.º 251/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 8 
de fevereiro de 2019.

A presente subdelegação de competências é feita sem prejuízo dos 
poderes de avocação e produz efeitos a partir da sua publicação no Diário 
da República, considerando -se ratificados os atos entretanto praticados 
na matéria agora subdelegada.

É revogado o Despacho VRT/RJM -20/2019, de 15 de abril de 2019, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 90, de 10 de maio de 
2019.

22 de maio de 2019. — O Vice -Reitor, Ricardo J. Machado.
312325602 

 Escola de Psicologia

Despacho n.º 5567/2019

Subdelegação de competências para presidir
 aos júris de douramento

Ao abrigo do disposto no despacho Reitoral RT -86/2018, de 10 de 
dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 19 
de dezembro de 2018, e dos n.os 1 e 2 do artigo 46.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, e do artigo 36.º do Código do Procedimento 
Administrativo, e ainda através do Despacho n.º 1643/2019 publicado 
no Diário da República, 2.ª série de 13 de fevereiro de 2019, subdelego 
a competência para presidir aos júris de provas de doutoramento, nos 
professores catedráticos da Escola de Psicologia com contrato por tempo 
indeterminado em regime de tenure.

A presente subdelegação de competência produz efeitos a partir da 
data da sua publicação no Diário da República.

23 de maio de 2019. — O Presidente da Escola de Psicologia, Miguel 
Gonçalves, Professor Catedrático.

312325384 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 5568/2019
Em cumprimento do previsto no n.º 2 do artigo 47.º do Código do 

Procedimento Administrativo, torna -se público que, por deliberação 
do Conselho Geral da Universidade Nova de Lisboa, datada de 7 de 
fevereiro de 2019, aprovada por unanimidade, ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 44.º do citado Código, foi delegada no Reitor desta Uni-
versidade, Professor Doutor João Sàágua, a competência para autorizar 
a isenção de propinas aos estudantes da Universidade Nova de Lisboa.

A referida delegação de competências produz efeitos à data da publi-
cação do presente despacho.

16 de maio de 2019. — A Presidente do Conselho Geral, Dr.ª Maria 
Estela de Magalhães Barbot.

312326323 

 Faculdade de Ciências Médicas

Despacho (extrato) n.º 5569/2019
Por despachos do Diretor, no uso de delegação de competências, foi 

autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com os seguintes docentes:

De 1 -2 -2019:
Mestre Diana Sofia da Fonseca Figueiredo Moreira Amaral como 

Assistente Convidada, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de se-
tembro de 2018, por um ano;

De 7 -2 -2019:
Licenciado João Carlos Borges Furtado Silva como Assistente Con-

vidado, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 2018, 
por um ano;

De 18 -2 -2019:
Mestre Miguel Proença Martins como Assistente Convidado, a tempo 

parcial (15 %), com efeitos a 1 de março de 2019 a 31 de agosto de 
2019;

De 7 -3 -2019:
Licenciado João Manuel Glória Coimbra como Professor Auxiliar 

Convidado, a tempo parcial (30 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2018, por um ano;

De 11 -3 -2019:
Licenciada Ana Sofia da Conceição Carreira Germano como Assis-

tente Convidada, a tempo parcial (7,5 %), com efeitos a 1 de março de 
2019 a 31 de agosto de 2019;

Licenciada Cristina Isabel Cerqueira Pinto da Costa como Assistente 
Convidada, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de setembro de 
2018, por um ano;

Mestre Ana Luísa Martins Lourenço como Assistente Convidada, 
a tempo parcial (7,5 %), com efeitos a 1 de março de 2019 a 31 de 
agosto de 2019;

Mestre Ana Sofia Figueiredo Alves como Assistente Convidada, 
a tempo parcial (7,5 %), com efeitos a 1 de março de 2019 a 31 de 
agosto de 2019;

Mestre João Nuno Maia Jacinto como Assistente Convidado, a 
tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de abril de 2019 a 30 de junho 
de 2019;

Mestre Margarida Rodrigues Fonseca como Assistente Convidada, a 
tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de maio de 2019 a 31 de agosto 
de 2019;

Mestre Maria Inês Gonçalves Simões como Assistente Convidada, a 
tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de maio de 2019 a 31 de agosto 
de 2019;

Mestre Pedro Luís Figueiredo Pegado como Assistente Convidado, 
a tempo parcial (7,5 %), com efeitos a 1 de março de 2019 a 31 de 
agosto de 2019;

Mestre Rita Maria Aires Magriço Barbosa Remédios como Assistente 
Convidada, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de abril de 2019 a 
30 de junho de 2019;

Mestre Sílvia Aguiar Oliveira Rosa como Assistente Convidada, a 
tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de maio de 2019 a 31 de agosto 
de 2019;

De 28 -3 -2019:
Licenciada Joana Pinto Revez Silva Neves Pedroso Ramalho como 

Assistente Convidada, a tempo parcial (7,5 %), com efeitos a 1 de abril 
de 2019 a 30 de junho de 2019;

De 11 -4 -2019:
Licenciada Ana Maria Pereira Alves Lousinha Kahlbau como Assis-

tente Convidada, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de março de 
2019 a 31 de agosto de 2019;

De 23 -4 -2019:
Licenciada Sofia Alexandra Pereira Pinheiro como Assistente Con-

vidada, a tempo parcial (15 %), com efeitos a 1 de janeiro de 2019 a 
31 de agosto de 2019.

(Isentos de fiscalização prévia do T.C.)
20 de maio de 2019. — O Diretor, Professor Doutor Jaime C. 

Branco.
312313485 

 Despacho n.º 5570/2019
O Processo de Bolonha prevê a adoção de modelos de organização 

de ensino superior que permitem uma maior mobilidade e flexibilidade 
no acesso à formação superior;

Nos termos dos artigos 46.º-A do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de 
março, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 
16 de agosto, os estabelecimentos de ensino facultam a inscrição nas 
unidades curriculares que ministram quer a alunos inscritos num curso 
superior quer a outros interessados.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 12.º do Despacho 
n.º 8032/2018, de 17 de agosto, que aprova os Estatutos da Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, estabelecem-
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se os procedimentos administrativos para a inscrição e frequência 
de unidades curriculares dos ciclos de estudo conferentes de grau na 
FCM|NMS:

1 — Podem candidatar-se à inscrição em unidades curriculares isola-
das da FCM|NMS quaisquer interessados, com exceção dos alunos da 
FCM|NMS, que apenas se podem inscrever em unidades curriculares 
não pertencentes ao seu curso.

2 — A aceitação da candidatura é condicionada a parecer favorável 
do Diretor da FCM|NMS, bem como à existência de vagas na unidade 
curricular desejada.

3 — Não é permitida a acumulação de inscrições em unidades curri-
culares isoladas no mesmo ano letivo.

4 — Os pedidos deverão ser efetuados nos seguintes períodos:

a) primeiros 15 dias úteis do mês de julho, para unidades curriculares 
do 1.º semestre ou anuais;

b) primeiros 15 dias úteis do mês de dezembro, para unidades curri-
culares do 2.º semestre.

5 — Os pedidos de inscrição em unidades curriculares isoladas 
são dirigidos ao Diretor da FCM|NMS, através de impresso próprio, 
entregue na Divisão Académica e acompanhado dos seguintes docu-
mentos:

a) Documento de identificação
b) N.º de identificação fiscal
c) Documento comprovativo de habilitações literárias
d) Curriculum vitae
e) Carta de motivação

6 — A frequência de unidades curriculares será sujeita às normas de 
frequência e avaliação da FCM|NMS.

7 — Em caso de deferimento do pedido de inscrição em unidades 
curriculares, o mesmo é válido para o respetivo ano letivo e será co-
municado ao candidato, logo que seja conhecido o número de vagas 
disponíveis nas turmas da respetiva UC.

8 — Aos estudantes que frequentem as unidades curriculares isoladas 
no regime de avaliação será emitido um certificado com os créditos e 
as classificações obtidas.

9 — As unidades curriculares com avaliação positiva são credita-
das, nos termos do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 107/2008, caso o seu 
titular venha a adquirir o estatuto de aluno de um ciclo de estudos na 
FCM/NMS.

10 — O montante a pagar pela inscrição em cada unidade curricular 
isolada será divulgado anualmente, correspondendo a 1/4 da propina 
anual em vigor nesse ano letivo.

11 — É revogado o Despacho n.º 12607/2010, de 4 de agosto, do 
Diretor da Faculdade, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 150, de 4 de agosto de 2010.

O presente despacho produz efeitos a partir do 1.º dia útil após a sua 
publicação.

24 de maio de 2019. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime da Cunha 
Branco.

312328251 

 Faculdade de Economia

Despacho n.º 5571/2019
Nos termos do disposto no artigo 10.º n.º 1, alínea a) e 13.º n.º 3 

dos Estatutos da Faculdade de Economia da Universidade Nova de 
Lisboa — Nova School of Business and Economics, homologados pelo 
Despacho n.º 430/2018, de 14 de dezembro de 2017, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro e nos termos do disposto 
no artigo 93.º n.º 3 do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Su-
perior, aprovado pela Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro, publicado no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 174, de 10 de setembro, nomeio, com 
efeitos ao dia 03 de junho de 2019, como Subdiretora desta Faculdade 
a Licenciada Charlotte Louise Elizabeth Hamilton.

24 de maio de 2019. — O Diretor, Daniel Abel Monteiro Palhares 
Traça.

312328568 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Ciências

Aviso (extrato) n.º 9912/2019
Por força do artigo 101.º do Código do Procedimento Administra-

tivo e do artigo 110.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro é 
submetido a discussão pública, para recolha de sugestões, o Projeto de 
Regulamento relativo à avaliação da atividade desenvolvida durante o 
período experimental para efeitos de manutenção da contratação por 
tempo indeterminado de professores da Faculdade de Ciências.

Os interessados devem dirigir as sugestões à Diretora da Faculdade 
de Ciências da Universidade do Porto, por escrito, para o endereço 
eletrónico audicao.rh@fc.up.pt, no prazo de 30 dias úteis a contar da 
publicação do presente aviso e projeto de regulamento.

O projeto de regulamento poderá ser consultado na página institu-
cional da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, através do 
link https://sigarra.up.pt/fcup/pt/web_page.inicial

31 de maio de 2019. — A Diretora, Prof.ª Doutora Ana Cristina 
Moreira Freire.

312349133 

 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Despacho (extrato) n.º 5572/2019
Por despacho de 22 de maio de 2019 da Diretora da Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, con-
forme o disposto na alínea r) do n.º 6, do artigo 65.º dos Estatutos da UP 
e alínea o) do artigo 19.º dos Estatutos da FPCEUP, foi autorizada ma-
nutenção do contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo 
indeterminado, findo o período experimental, como Professora Auxiliar, 
com efeitos a partir de 2 de setembro de 2019, da Doutora Liliana Maria 
da Silva Cunha. Esta docente está posicionada no 1.º escalão índice 195 
da tabela remuneratória do pessoal docente Universitário. (Não carece 
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).

24 de maio de 2019. — A Diretora, Professora Doutora Luísa Maria 
Soares Faria.

312329289 

 Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar

Aviso (extrato) n.º 9913/2019

Procedimento concursal de seleção internacional
 de dois Investigadores Auxiliares no âmbito

 da candidatura em rede CEECINST/00091/2018
1 — Por despacho de 22 de maio de 2019 do Diretor do Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-
-UP), e nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de 
agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho e no Regulamento 
n.º 607 -A/2017, de 22 de novembro, torna -se público que se encontra 
aberto um procedimento concursal de seleção internacional para a con-
tratação de dois Investigadores Auxiliares para o exercício de funções de 
investigação científica no ICBAS -UP, com financiamento da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia (FCT), ao abrigo da candidatura em rede 
com a ref.ª CEECINST/00091/2018, no âmbito do Concurso Estímulo 
ao Emprego Científico Institucional 2018, pelo prazo de dez dias úteis 
a contar da data de publicação do presente Aviso.

2 — O Aviso integral deste procedimento encontra -se disponível 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), no portal Eracareers, na página 
de Recrutamentos da Universidade (https://sigarra.up.pt/spup/pt/noti-
cias_geral.lista_noticias) e no sítio do ICBAS -UP na Internet.

22 de maio de 2019. — O Diretor do ICBAS -UP, Professor Doutor 
Henrique Cyrne de Carvalho.

312324233 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Despacho n.º 5573/2019
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto -Lei 

n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introdu-


