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Em conformidade, e nos termos do previsto no artigo 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo e do n.º 3 do artigo 110.º do Regime 
Jurídico das Instituições de Ensino Superior, o projeto de alteração dos 
Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa é sub-
metido a consulta pública, para recolha de sugestões, procedendo -se, 
para o efeito, à sua publicação na 2.ª série do Diário da República e na 
Internet, no sítio institucional da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa (www.fc.ul.pt)., devendo os interessados enviar as suas su-
gestões, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do presente 
projeto no Diário da República.

As eventuais sugestões deverão ser dirigidas, por escrito, dentro 
do período acima referido, ao Presidente do Conselho de Escola, po-
dendo ser entregues no Núcleo de Expediente da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa ou remetidas por correio eletrónico 
(direccao@fc.ul.pt).

11 de outubro de 2018. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, Luís Manuel Pinto da Rocha Afonso Carriço.

ANEXO

Projeto de alteração dos Estatutos da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa

Considerando a aprovação da alteração aos artigos 25.º, 51.º, 52.º, 
66.º e 74.º dos Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, publicados em anexo ao Despacho n.º 9251/2017, de 20 de 
outubro, ocorrida na reunião do Conselho de Escola no dia 25 de ju-
lho de 2018, decorrente da aplicação do artigo 176.º do Decreto -Lei 
n.º 33/2018, de 15 de maio;

Considerando que após essa data se verificou ser necessário proceder 
a novas alterações aos citados Estatutos, atento o disposto no n.º 6 do 
artigo 2.º do Estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos 
da administração central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação conferida pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro;

Considerando que estas novas alterações se consubstanciam no elenco 
dos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º graus e na descrição das 
competências no que respeita aos cargos de direção intermédia de 3.º e 
4.º graus, em conformidade com o Regulamento Orgânico da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa;

O Conselho de Escola da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa aprovou a alteração do artigo 7.º dos Estatutos da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa, passando este a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 7.º

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — A estrutura dirigente das unidades de serviço referidas no n.º 2 

tem a seguinte composição:

a) Diretores de Serviço, que correspondem a cargos de direção 
intermédia de 1.º grau:

I) Direção Académica;
II) Direção Financeira e Patrimonial;
III) Direção de Recursos Humanos;
IV.)Direção de Serviços Informáticos;
V) Direção de I&D;

b) Coordenadores de Área, que correspondem a cargos de direção 
intermédia de 2.º grau:

I) Área de Estudos Pós -Graduados;
II) Área Patrimonial e de Compras;
III) Área Financeira;
IV) Área de Pessoal Docente e Investigador;
V) Área de Serviços e Servidores;
VI) Área de Sistemas de Informação e Desenvolvimento;
VII) Área de Redes e Comunicações;
VIII) Área de Gestão de Projetos;
IX) Área de Mobilidade e Apoio ao Aluno;
X) Área de Serviços Técnicos;
XI) Área de Documentação e Arquivo (Biblioteca);
XII) Área de Comunicação e Imagem;
XIII) Área de Estudos, Planeamento e Qualidade;

c) Coordenadores de Gabinete, que correspondem a cargos de 
direção intermédia de 3.º grau:

I) Gabinete de Estudos Graduados;
II) Gabinete de Organização Pedagógica;
III) Gabinete de Contratos;
IV) Gabinete de Orçamento e Prestação de Contas;
V) Gabinete de Vencimentos;
VI) Gabinete de Pessoal Não Docente e Bolseiros;
VII) Gabinete de Suporte ao Utilizador;
VIII) Gabinete de Apoio à Investigação;
IX) Gabinete de Apoio à Transferência de Tecnologia;
X) Gabinete de Apoio Psicopedagógico;
XI) Gabinete de Empregabilidade;
XII) Gabinete de Segurança, Saúde e Sustentabilidade;
XIII) Gabinete de Obras, Manutenção e Espaços;
XIV) Gabinete de Organização e Gestão de Informação;
XV) Gabinete de Avaliação e Auditoria Interna;
XVI) Gabinete Jurídico;
XVII) Gabinete de Cooperação e Relações Externas;

d) Coordenadores de Núcleo que correspondem a cargos de direção 
intermédia de 4.º grau:

I) Núcleo de Expediente;
II) Núcleo de Manutenção.

4 — Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º e 4.º grau 
compete -lhes assegurar a gestão da atividade da unidade ou subuni-
dade em que está inserido, de acordo com as orientações e princípios 
que lhe forem fixados e com integral respeito pelos princípios legais 
e regulamentares em vigor e orientações estratégicas periodicamente 
definidas, competindo -lhe, ainda, a coordenação da equipa de trabalho, 
distribuição de tarefas, propor planos de formação específicos, gestão 
da assiduidade e avaliação de desempenho.»

311723408 

 Instituto Superior de Agronomia

Aviso n.º 15012/2018
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que, na sequência de procedimento 
concursal, aberto pelo aviso n.º 3450/2018, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 53 de 15 de março de 2018, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Susana 
Catarina dos Santos Ribeiro Henriques, na 2.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 15 da carreira e categoria de técnico superior, com 
efeitos a 01/09/2018, em período experimental.

01/10/2018. — O Presidente do Instituto Superior de Agronomia, 
Professor Doutor António Guerreiro de Brito.

311707379 

 Instituto Superior de Economia e Gestão

Edital n.º 971/2018
Faz -se saber que, perante este Instituto Superior de Economia e Gestão 

da Universidade de Lisboa (adiante designado por Instituto) e pelo prazo 
de 30 dias úteis a contar do dia imediato ao da publicação do presente 
Edital no Diário da República, está aberto um concurso documental 
internacional para preenchimento, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas, de uma vaga de Professor(a) Associado(a) na área 
disciplinar de Contabilidade, Auditoria e Fiscalidade.

O concurso é aberto nos termos dos artigos 37.º a 51.º 61.º e 62.º -A do 
Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de 
maio (abreviadamente designado ECDU), e demais legislação aplicável, 
designadamente do Regulamento geral de concursos para recrutamento 
de professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de 
Lisboa, aprovado por despacho reitoral n.º 2307/2015, de 16 de fevereiro 
de 2015 e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45 de 05 de 
março de 2015 (abreviadamente designado Regulamento).

O despacho conjunto n.º 373/2000, de 31 de março, do Ministro da 
Reforma do Estado e da Administração Pública e da Ministra para a 
Igualdade, determina a obrigatoriedade de nos concursos de ingresso e 
acesso se proceder à seguinte menção:

“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a 
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
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ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação.”

Em conformidade com os artigos 37.º a 51.º do ECDU e demais 
legislação aplicável, e com o disposto no artigo 8.º do Regulamento, 
observar -se -ão as seguintes disposições:

I — Despacho de autorização
O presente concurso foi aberto por despacho de 24/09/2018 do Reitor 

da Universidade de Lisboa, proferido depois de confirmada a existência 
de adequado cabimento orçamental e de que o posto de trabalho agora 
em concurso se encontra previsto no mapa de pessoal do Instituto e aí 
caraterizado pelo seu titular dever executar atividades docentes e de 
investigação, atribuídas a um(a) Professor(a) Associado(a), no Depar-
tamento de Gestão.

II — Local de trabalho
Instalações do Instituto Superior de Economia e Gestão.
Rua do Quelhas n.º 6, 1200 -781 Lisboa, Portugal.
III — Requisitos de admissão a concurso e motivos de exclusão de 

candidatos
III.1 — Nos termos do artigo 41.º do ECDU são admitidos ao pre-

sente concurso candidatos(as) que sejam titulares do grau de doutor, 
atribuído há mais de cinco anos contados da data limite para a entrega 
de candidaturas.

III.1.1 — Os titulares do grau de doutor obtido no estrangeiro deve-
rão possuir equivalência ou reconhecimento ou registo daquele grau a 
idêntico grau concedido por Universidade Portuguesa.

III.1.2 — A equivalência, o reconhecimento ou o registo do grau de 
doutor deverão ser obtidos até à data do termo do prazo concedido para 
a celebração do contrato, caso o(a) candidato(a) ordenado(a) em lugar 
elegível tenha obtido o grau de doutor no estrangeiro.

III.2 — Serão, desde logo, excluídos do presente concurso os(as) 
candidatos(as) que, até ao final do prazo e no local e forma fixados no 
ponto VIII deste edital, não entregarem todos os documentos exigidos 
no ponto IX deste mesmo Edital.

III.3 — São também excluídos do concurso os(as) candidatos(as), 
mesmo que aprovados(as) e ordenados(as) na lista unitária de ordenação 
final do presente concurso em lugar que permita ocupar o posto de traba-
lho concursado, que instados(as) a apresentar, nos termos do Capítulo VI 
do Regulamento, os documentos comprovativos de que reúnem as condi-
ções legalmente necessárias para a constituição de uma relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado com o Instituto Superior 
de Economia e Gestão, injustificadamente os não entreguem no prazo 
que lhes for fixado ou, tendo -os apresentado, os documentos entregues 
se revelem como inadequados, falsos ou inválidos.

IV — Requisitos à admissão em mérito absoluto
Os requisitos de admissão ao concurso em mérito absoluto são cumu-

lativamente todos os abaixo indicados:
a) Ter capacidade de ensino nas línguas portuguesa e inglesa;
b) Ser titular do grau de doutor na área de gestão ou em área afim, 

atribuído há mais de cinco anos;
c) Ser detentor(a) de um currículo científico e pedagógico que se 

situe na área disciplinar em que é aberto o concurso compatível com 
a categoria a que concorre, dispondo designadamente de um mínimo 
de 2 artigos em revistas académicas que, à data das respetivas publi-
cações, integrassem as bases de dados Web of Science ou Scopus ou 
ABS e mais algumas contribuições materializadas em publicação de 
artigos de natureza científica ou pedagógica em revistas que, mesmo 
não constando destas bases de dados, apliquem sistemas de avaliações 
anónimas pelos pares (blind peer reviewing) ou publicações em atas 
(proceedings) de conferências ou outras publicações pedagógicas com 
reconhecida inovação na respetiva área.

V — Parâmetros Preferenciais
Em caso de empate na lista ordenada de cada membro do júri, constitui 

parâmetro preferencial, a experiencia pedagógica em vários níveis de 
ensino e a investigação no âmbito da Contabilidade.

VI — Parâmetros de avaliação e seriação em mérito relativo, respetiva 
ponderação e sistema de valoração final

VI.1 — O presente concurso destina -se a averiguar a capacidade 
e o desempenho dos(as) candidatos(as) nos diferentes aspetos que, 
nos termos do artigo 4.º do ECDU, integram o conjunto das funções a 
desempenhar, caso, na sequência do concurso, venham a ser contrata-
dos. Nos termos deste artigo 4.º do ECDU, cumpre, em geral, aos(às) 
docentes universitários(as):

i) Realizar atividades de investigação científica, de criação cultural 
ou de desenvolvimento tecnológico;

ii) Prestar o serviço docente que lhe for atribuído e acompanhar e 
orientar os(as) estudantes;

iii) Participar em tarefas de extensão universitária, de divulgação 
científica e de valorização económica e social do conhecimento;

iv) Participar na gestão das respetivas instituições universitárias;
v) Participar em outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão 

competentes e que se incluam no âmbito da atividade de docente uni-
versitário.

VI.2 — O método de seleção e seriação a utilizar é o da avaliação 
curricular. A avaliação curricular, tendo presente as funções gerais co-
metidas aos(às) docentes universitários(as) pelo artigo 4.º do ECDU, 
incide sobre as vertentes de ensino, investigação, extensão universitária, 
gestão universitária.

VI.3 — A avaliação curricular dos(as) vários(as) candidatos(as) em 
cada uma destas vertentes deve ter em consideração a área disciplinar 
para que é aberto o concurso.

VI.4 — Os parâmetros a ter em consideração na avaliação curricular 
dos(as) candidatos(as), em cada uma das vertentes enunciadas em VI.2, 
e as ponderações a atribuir na classificação final são os que a seguir 
se discriminam:

a) Na vertente do Desempenho Científico (Investigação): 60 %. Inclui 
os seguintes elementos:

I) Nesta vertente espera -se que os(as) candidatos(as) apresentem 
trabalho correspondente à publicação de artigos científicos em revistas 
internacionais com refereeing, actas de conferências e capítulos de livros. 
Como guia indicativo é considerada a lista de revistas do FIISEG. Deve 
ser enfatizada a capacidade de disseminar e valorizar os trabalhos de 
investigação desenvolvidos por alunos(as) sob a sua orientação;

II) Nesta vertente deve ainda ser valorizado o lançamento e coorde-
nação científica de cursos nos diferentes níveis de ensino.

b) Na vertente Capacidade Pedagógica (Ensino): 27,5 %. Inclui os 
seguintes elementos:

I) A capacidade e experiência pedagógica em diferentes níveis de 
ensino (licenciatura, mestrado, doutoramento) e tomando em conside-
ração o número das unidades curriculares que o(a) docente coordenou 
e lecionou, o número de horas lecionadas e a diversidade das matérias 
lecionadas, o número de alunos(as) e a avaliação que estes(as) realiza-
ram à sua prática pedagógica, através de indicadores ou questionários 
de aferição;

II) A capacidade e experiência de orientação de alunos(as) nos diversos 
graus de ensino;

III) O desenvolvimento de materiais pedagógicos tais como livros, 
manuais, e outros materiais de apoio à pedagogia;

IV) Demonstração de iniciativas e experiências pedagógicas ino-
vadoras;

V) Coordenação e Participação em Projetos Pedagógicos — avalia -se 
a capacidade para coordenar e dinamizar projetos pedagógicos (e. g. 
desenvolvimento de novos programas de unidades curriculares, criação 
e coordenação de novos cursos ou programas de estudos) ou reformar 
e melhorar projetos existentes (e.g., reformular programas de unidades 
curriculares, participar na reorganização de cursos ou programas de es-
tudos existentes), bem como realizar projetos com impacto no processo 
de ensino -aprendizagem.

c) Na vertente da Extensão Universitária: 5 %. Inclui os seguintes 
elementos:

I) Publicações de divulgação científica: parâmetro que tem em conta 
os artigos em revistas e conferências nacionais e outras publicações de 
divulgação científica e tecnológica, atendendo ao seu impacto profis-
sional e social;

II) Prestação de serviços e consultoria;
III)Serviços à comunidade científica e à sociedade.

d) Na vertente das Outras atividades relevantes para a missão da 
Instituição: 7,5 %. Inclui os seguintes elementos:

I) O exercício de atividades de avaliação de natureza académica 
(provas e concursos);

II) A coordenação e organização de atividades de valorização de 
conhecimento como palestras e outras intervenções públicas;

III) Participação em atividades de gestão em instituições de ensino su-
perior ou de investigação ou em outras entidades de caráter científico;

IV) A participação em associações ou fundações relevantes para a 
missão de instituições.

A avaliação dos(as) candidatos(as) é determinada pela pontuação dos 
critérios indicados no ponto VI, sendo a avaliação a atribuir baseada na 
média ponderada. Na seriação dos(as) candidatos(as) ao concurso cada 
membro do júri ordena os(as) candidatos(as) por ordem decrescente 
do seu mérito, sendo que é com base na sua lista ordenada dos(as) 
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candidatos(as) que cada membro do júri participa nas votações. O Júri 
vota inicialmente para o primeiro lugar, depois para o segundo lugar e 
assim sucessivamente, até à ordenação de todos(as) os(as) candidatos(as) 
admitidos(as) a concurso e previamente aprovados(as) em mérito ab-
soluto, nos termos previstos no n.º 5 do artigo 20.º do Regulamento. 
Em cada votação, as decisões são tomadas por maioria absoluta dos 
votos. Concluída a aplicação dos critérios de avaliação e de seriação, 
o júri procede à elaboração de uma lista unitária de ordenação dos(as) 
candidatos(as).

VII — Audições Públicas
VII.1 — O júri deliberará na primeira reunião sobre a necessidade 

de proceder à realização de audições públicas de todos(as) os(as) 
candidatos(as) aprovados(as) em mérito absoluto e que se destinam, 
em exclusivo, a melhor esclarecer o que conste do Curriculum Vitae 
apresentado pelos(as) candidatos(as), nos termos da alínea b) do n.º 4 
do artigo 50.º do ECDU.

VII.2 — Havendo necessidade de realizar audições públicas, as 
mesmas terão lugar entre o 30.º dia e o 70.º dia subsequentes à data 
limite para entrega de candidatura, sendo todos(as) os(as) candidatos(as) 
informados(as), com uma antecedência mínima de 5 dias, da data e do 
local em que essas audições públicas terão lugar.

VII.3 — As audições públicas referidas no ponto anterior podem 
ser realizadas por teleconferência, devendo o júri garantir que es-
tas se realizam em igualdade de circunstâncias para todos(as) os(as) 
candidatos(as).

VII.4 — O júri pode ainda solicitar aos(às) candidatos(as) a entrega de 
documentação complementar relacionada com o currículo apresentado, 
com base no disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 50.º do ECDU.

VIII — Apresentação de candidaturas (prazo, local e forma)
As candidaturas deverão ser entregues em suporte digital em formato 

pdf. Estas podem ser enviadas por via eletrónica para o endereço drh@
iseg.ulisboa.pt ou podem ser entregues em CD ou PEN (2 exemplares), 
pessoalmente ou por correio registado, na Divisão de Recursos Huma-
nos do Instituto Superior de Economia e Gestão, Rua do Quelhas 6, 
1200 -781 Lisboa, Portugal.

As candidaturas devem ser entregues até ao 30.º dia útil contado 
a partir da data de publicação na 2.ª série do Diário da República do 
presente edital.

IX — Instrução da Candidatura
IX.1 — A candidatura deve ser instruída com os seguintes docu-

mentos:
a) Preenchimento do respetivo formulário de candidatura referente 

ao presente edital, que se encontra disponível na página da internet 
do Instituto Superior de Economia e Gestão (www.iseg.ulisboa.pt/
aquila/unidade/drh) ou solicitado à drh@iseg.ulisboa.pt, devendo o(a) 
candidato(a) manifestar o seu consentimento para que as comunicações 
e notificações no âmbito do procedimento concursal possam ter lugar 
por correio eletrónico indicando o respetivo endereço;

b) Um exemplar, em papel, do curriculum vitae do(a) candidato(a), 
onde constem as atividades de ensino, investigação, extensão univer-
sitária e gestão universitária que sejam consideradas relevantes para o 
concurso, no caso da candidatura ser entregue pessoalmente ou enviada 
por correio postal;

c) Dois exemplares (tal como está no ponto VIII) em suporte digital 
(CD ou PEN) contendo os seguintes documentos:

i) Curriculum vitae do(a) candidato(a) em formato eletrónico (pdf), 
com indicação da atividade desenvolvida nos diferentes aspetos que, 
nos termos do artigo 4.º do ECDU, integram o conjunto de funções a 
desempenhar por um(a) professor(a) associado(a) tendo em consideração 
que a apresentação do mesmo deve seguir a estrutura do ponto VI.4 
deste edital na apresentação dos elementos submetidos a avaliação e 
que sejam considerados relevantes para a área disciplinar em que é 
aberto o concurso;

ii) Versão eletrónica (pdf) dos artigos científicos publicados em re-
vistas nacionais e internacionais mencionados no curriculum vitae e de 
outros trabalhos que os(as) candidatos(as) considerem relevantes para 
a apreciação do júri.

IX.2 — No curriculum vitae em formato eletrónico (pdf) devem 
ser assinalados os cinco trabalhos/atividades que o(a) candidato(a) 
considera mais representativos, nomeadamente no que respeita à sua 
contribuição para o desenvolvimento e evolução da área disciplinar em 
que é aberto o concurso.

IX.3 — Esta seleção deve ser acompanhada de uma descrição justifi-
cativa sucinta em que o(a) candidato(a) explicita a sua contribuição.

X — Idioma
Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados 

em língua portuguesa ou inglesa.

XI — Constituição do Júri
O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa
Vogais:
Doutor João Carlos Carvalho das Neves, Professor Catedrático do 

Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa;
Doutor João Luís Correia Duque, Professor Catedrático do Instituto 

Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa;
Doutor José Filipe Corrêa Guedes, Professor Catedrático da Univer-

sidade Católica de Lisboa;
Doutor Victor Domingos Seabra Franco, Professor Catedrático Apo-

sentado do ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Doutora Zélia Maria da Silva Serrasqueiro Teixeira, Professora Ca-

tedrática da Universidade da Beira Interior.
03/10/2018. — A Presidente, Professora Doutora Clara Patrícia 

Costa Raposo.
311701935 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Escola de Economia e Gestão

Despacho n.º 9791/2018
Ao abrigo do disposto no Despacho 4199/2018, de 4 de abril de 2018, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80 de 24 de abril de 2018 
e n.º 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo, sub-
delego a competência para presidir ao júri das provas de doutoramento 
em Economia, requeridas por Pedro Albuquerque Jerónimo do Rosário 
Dias, nomeado por despacho do Vice -Reitor da Universidade do Minho, 
professor doutor Ricardo Machado, de vinte e oito de setembro de 2018, 
na professora doutora Linda Rosa Fonseca Gonçalves Veiga, professora 
catedrática da Escola de Economia e Gestão, 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, considerando -se ratificados 
os atos entretanto praticados na matéria agora subdelegada.

2 de outubro de 2018. — O Presidente da Escola de Economia e 
Gestão, Francisco José Alves Coelho Veiga.

311696996 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Despacho n.º 9792/2018
Nos termos das alíneas a) a e) do n.º 1 do Despacho n.º 7313/2018, 

de 10 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 147, de 
1 de agosto, foram em mim delegadas, pelo Senhor Diretor da Facul-
dade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 
(NOVA FCSH), com possibilidade de subdelegação, as competências 
para “promover a gestão integrada da investigação da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas”, “representar a Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas em atos, eventos ou processos relativos à investigação 
científica”, “representar o Diretor perante os demais órgãos e serviços 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas em matérias relativas 
à investigação científica”, “coordenar e dirigir a Divisão de Apoio à 
Investigação” e “praticar os atos e decisões referentes à Divisão de 
Apoio à Investigação”.

Assim, ao abrigo dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
designadamente do n.º 2 do artigo 46.º, e considerando as competências 
que me foram delegadas pelo Senhor Diretor da NOVA FCSH, nos termos 
das alíneas a) a e) do n.º 1 do Despacho n.º 7313/2018, de 10 de julho, 
subdelego as mesmas, na minha ausência e em minha substituição, na 
Prof.ª Doutora Catarina Maria dos Santos Guerra Tente.

18 de setembro de 2018. — A Subdiretora para a Investigação, 
Prof.ª Doutora Susana Salvaterra Trovão.

311660293 

 Despacho n.º 9793/2018
Nos termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do Despacho n.º 7313/2018, de 

10 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 147, de 1 de 


