
Diário da República, 2.ª série — N.º 43 — 2 de março de 2016  7465

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 3229/2016

Programa de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas 
de Desenvolvimento Sustentável

Criação de Ramo e Especialidades
O Programa de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas 

de Desenvolvimento Sustentável (PDACPDS) é ministrado em regime 
de associação entre a Faculdade de Ciências (FC), a Faculdade de Letras 
(FL), o Instituto de Ciências Sociais (ICS), o Instituto Superior de Agro-
nomia (ISA) e o Instituto Superior Técnico (IST) desta Universidade, 
a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) e a Faculdade de 
Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Nova de Lisboa (UNL), 
sendo o grau atribuído de acordo com o previsto na alínea c) do artigo 42.
º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior. Este 
Ciclo de Estudos foi criado pelo Despacho Reitoral n.º R -10 -2009 (2), 
de 2 de fevereiro, registado pela DGES com o n.º R/B -Cr 103/2009, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 66, de 3 de abril, e 
acreditado em 8 de julho de 2015, pelo Conselho de Administração da 
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), com 
o n.º de processo ACEF/1314/19202.

Em resultado da recomendação da A3ES no âmbito do processo de 
avaliação e considerando:

1 — As propostas da FC, da FL, do ICS, do ISA e do IST;
2 — O parecer favorável da Comissão para os Assuntos Científicos do 

Senado, aprovo a criação do ramo de Alterações Climáticas e Politicas 
de Desenvolvimento Sustentável, com as seguintes especialidades:

Ciências do Ambiente;
Sociologia;
Filosofia;
Engenharia do Ambiente;
Geografia e Planeamento;
Engenharia Florestal;
Engenharia Agronómica;
Sistemas Sustentáveis de Energia.
22 de fevereiro de 2016. — O Reitor, António Cruz Serra.

209379553 

 Faculdade de Belas-Artes

Aviso n.º 2800/2016

Convocatória para realização dos métodos de seleção — Procedi-
mento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 9328/2015, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 163, de 21 de agosto 
de 2015.
1 — Nos termos do disposto no artigo 32.º, n.º 1, e 30.º, n.º 3, alí-

nea d), da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, convocam -se os candidatos admitidos ao 
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de tra-
balho de Assistente Técnico para exercer funções na Divisão Financeira 
e Patrimonial da Faculdade de Belas -Artes da Universidade de Lisboa, 
aberto pelo Aviso n.º 9328/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 163, de 21 de agosto de 2015, para a realização da prova 
de conhecimentos (PC), primeiro método de seleção.

2 — A prova de conhecimentos realizar -se -á no dia 30 de março de 
2016, pelas 10:00 horas, nas salas 4.05 e 4.06, situada no 2.º piso da 
Faculdade de Belas -Artes da Universidade de Lisboa, sita no Largo da 
Academia Nacional de Belas -Artes, 1249 -058, Lisboa.

3 — A prova de conhecimentos será de natureza teórica, revestindo 
forma escrita e efetuada em suporte papel, visando avaliar os conhe-
cimentos académicos e profissionais dos candidatos, bem como a sua 
capacidade analítica e o conhecimento adequado da língua portuguesa, 
para o exercício das funções. A prova terá a duração máxima de 90 minu-
tos (com início à hora supramencionada) e será de realização individual, 
sendo permitida consulta de legislação e outra bibliografia. A legisla-
ção/bibliografia necessárias à preparação da prova de conhecimentos, 
bem como os temas sobre que a mesma incidirá, estão referenciadas no 
aviso de abertura do procedimento concursal.

4 — A chamada nominal dos candidatos ocorrerá quinze minutos antes 
da hora marcada para o início da prova, não sendo admitida a entrada 
após o início da mesma. Os candidatos deverão ser portadores de Bilhete 
de Identidade/Cartão de Cidadão, ou outro documento de identificação 
válido, com fotografia, sob pena de não poderem realizar a prova.

5 — Mais se notifica que a lista de candidatos admitidos ao presente 
procedimento concursal encontra -se afixada para consulta na vitrine 
situada na entrada da Secretaria desta Faculdade, sita na morada supra 
indicada, podendo ainda ser consultada na página eletrónica da Faculdade 
de Belas -Artes da Universidade de Lisboa (em www.fba.ul.pt — Staff/
Não -Docentes/Procedimentos Concursais).

16 de fevereiro de 2016. — O Presidente do Júri, Isabel Vieira.
209379594 

 Faculdade de Direito
Despacho (extrato) n.º 3230/2016

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, e por despacho do Reitor, de 17 de fevereiro de 2015, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna, na carreira 
e categoria de técnico superior, no mapa de pessoal não docente da Fa-
culdade de Direito da Universidade de Lisboa, da trabalhadora Valentina 
Luísa Sousa de Oliveira, nos termos do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, com efeitos a 1 de abril de 2015, tendo sido celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
mantendo a posição e nível remuneratório que detinha na sua categoria 
de origem.

12 de outubro de 2015. — O Diretor, Prof. Doutor Jorge Duarte 
Pinheiro.

209383935 

 Despacho n.º 3231/2016
Nos termos do n.º 1 do Despacho n.º 1613/2016, publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 22, de 2 de fevereiro, subdelego no Exmo. 
Senhor Doutor Eduardo Manuel Hintze da Paz Ferreira, Professor Ca-
tedrático e membro do Conselho Científico da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, a presidência das provas de doutoramento no 
ramo de Direito, especialidade de Ciências Jurídico -Políticas da mesma 
Faculdade, requeridas pelo Mestre Rui Manuel Tavares Lanceiro.

22 de fevereiro de 2016. — O Presidente do Conselho Científico, 
Prof. Doutor José Artur Anes Duarte Nogueira.

209379342 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Aviso n.º 2801/2016

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 50.º do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária (Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, al-
terado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio), nomeio para a Presidência 
do júri do concurso documental para preenchimento de uma vaga de 
Professor Auxiliar, na Área Disciplinar de Engenharia Civil, especia-
lidade de Hidráulica, do Centro de Competência de Ciências Exatas e 
da Engenharia, autorizado pelo Despacho n.º 72/R/2015, do Reitor da 
Universidade da Madeira, de 7 de maio de 2015, o Prof. Doutor José Ma-
nuel Rocha Teixeira Baptista, Vice -Reitor da Universidade da Madeira.

10 de julho de 2015. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
209380387 

 Aviso n.º 2802/2016
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 50.º do Estatuto da Carreira 

Docente Universitária (Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, alte-
rado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio), nomeio como Presidente do júri 
do concurso documental para preenchimento de uma vaga de Professor 
Auxiliar na Área Disciplinar de Ciências da Educação — Métodos de 
Ensino, especialidade de Inovação Pedagógica ou de Currículo, da Fa-
culdade de Ciências Sociais, autorizado pelo Despacho n.º 13/R/2015, 
do Reitor da Universidade da Madeira, de 20 de janeiro de 2015, a 
Doutora Maria Elisete Machado Pereira da Rocha Almeida, Professora 
Catedrática da Faculdade de Artes e Humanidades.

13 de julho de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor José Carmo.
209380079 


