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Relatório do provimento definitivo da professora auxiliar
da Universidade de Évora
Doutora Maria da Saudade Rodrigues Colaço Baltazar
Nos termos do n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, tendo em conta o pedido apresentado nesse sentido
pela candidata, o conselho científico da área departamental de Ciências Humanas e Sociais regista o seguinte:
1 — Reunido o conselho científico da área departamental, foi submetido à apreciação deste o processo referente à Doutora Maria da
Saudade Rodrigues Colaço Baltazar, que requeria o seu provimento
definitivo como professora auxiliar.
2 — Os pareceres da Professora Isabel Maria Pimentel de Carvalho
Guerra, do ISCTE — Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa, e do Professor Carlos Diogo Moreira, do ISCSP — Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, são ambos positivos
do ponto de vista pedagógico e científico.
3 — Após troca de impressões, seguiu-se a votação do provimento
solicitado pela requerente, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade.
4 — Todos os elementos referidos neste relatório constam da acta
da sessão do conselho científico de 6 de Junho do ano em curso.

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, bem como os
professores:
Presidente — Vice-Reitor da Universidade de Lisboa.
Vogais:
Doutor Salvador Manuel Correia Massano Cardoso, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Doutor Rui Manuel Lopes Nunes, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
26 de Julho de 2007. — O Vice-Reitor, António Vallêra.

Faculdade de Letras
Despacho (extracto) n.o 21 462/2007

Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 19 de Julho
de 2007, foi o Doutor Domingos Afonso Braga, professor auxiliar,
face à deliberação do conselho científico da área departamental de
ciências humanas e sociais, na sessão de 6 de Junho de 2007 e nos
termos do disposto no n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, nomeado
definitivamente na mesma categoria, com efeitos a 7 de Junho de
2007.

Considerando que a Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, prevê, nos
artigos 23.o e 24.o, com a redacção que lhes foi dada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, a renovação da comissão de serviço
dos titulares dos cargos de direcção intermédia, designadamente de
chefe de divisão (cargo de direcção intermédia do 2.o grau);
Considerando que o perfil do licenciado Ricardo Manuel Pereira
Sousa Reis corresponde ao pretendido para prosseguir as atribuições
e objectivos da FLUL e que o mesmo detém as características especificamente adequadas ao exercício do cargo de chefe de divisão de
Serviços Académicos da Faculdade, que vem desempenhando desde
26 de Maio de 2003;
Considerando ainda a excepcional colaboração que tem prestado
na adequação do desempenho da FLUL às novas exigências de gestão
da Administração Pública:
1 — Por despacho do reitor da Universidade de Lisboa de 22 de
Agosto de 2007, foi renovada a comissão de serviço do licenciado
Ricardo Manuel Pereira Sousa Reis como chefe de divisão de Serviços
Académicos do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, pelo período de três anos, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos a partir de 22 de Outubro de
2007.
2 — Junto se anexa nota curricular do nomeado. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Provimento definitivo do professor auxiliar da Universidade
de Évora Doutor Domingos Afonso Braga

24 de Agosto de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
Álvaro Pina.

12 de Junho de 2007. — O Presidente do Conselho Científico da
Área Departamental de Ciências Humanas e Sociais, Luís Miguel
Sebastião.
31 de Agosto de 2007. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.
Despacho (extracto) n.o 21 460/2007

Relatório
Nos termos do n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, tendo em conta o pedido apresentado nesse sentido
pelo candidato, o conselho científico da área departamental de ciências
humanas e sociais regista o seguinte:
1 — Reunido o conselho científico da área departamental, foi submetido à apreciação deste o processo referente ao Doutor Domingos
Afonso Braga, que requeria o seu provimento definitivo como professor auxiliar.
2 — Os pareceres das Professoras Graça Maria Gouveia da Silva
Carapinheiro, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa (ISCTE), e Ilona Zsazsanna Kovács, do Instituto Superior
de Economia e Gestão (ISEG), são ambos positivos do ponto de
vista pedagógico e científico.
3 — Após troca de impressões, seguiu-se a votação do provimento
solicitado pelo requerente, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade.
4 — Todos os elementos referidos neste relatório constam da acta
da sessão do conselho científico do dia 6 de Junho do ano em curso.
12 de Junho de 2007. — O Presidente do Conselho Científico da
Área Departamental de Ciências Humanas e Sociais, Luís Miguel
Sebastião.
31 de Agosto de 2007. — O Director, José Fernando Pereira Biléu
Ventura.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.o 21 461/2007
São designados por despacho do vice-reitor de 26 de Julho, proferido por delegação de competências, para fazerem parte do júri
das provas de habilitação ao título de agregado na área de Medicina
Preventiva e Ciências Sociais, da Faculdade de Medicina desta Universidade, requeridas pelo Doutor Miguel Joaquim Santos Lima
Oliveira da Silva, todos os professores catedráticos em exercício na

Nota curricular
Nome — Ricardo Manuel Pereira Sousa Reis.
Local e data de nascimento — Lisboa, em 13 de Abril de 1972.
Formação académica — licenciado em História (com classificação
final de 15 valores), pela Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, onde também frequentou o curso de mestrado em História
Regional e Local.
Formação profissional — frequência do seminário de alta direcção
a que alude o n.o 1 do artigo 35.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
bem como de diversas outras acções e cursos de formação directamente relacionados com a área de actuação da Divisão de Serviços
Académicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Em
Novembro de 2006, concluiu, com a classificação de 17 valores, o
curso diploma de especialização em qualidade total na Administração
Pública (cento e vinte e duas horas), realizado no INA.
Lugar no quadro — assessor (da área de gestão) do quadro de
pessoal não docente da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.
Actividade profissional:
1) Exerceu as funções de técnico de informática e de divulgação
de serviços e produtos informáticos em diversas empresas (em Portugal
e no estrangeiro);
2) Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa — prestação
de serviços, como trabalhador independente, garantindo apoio à informatização do Gabinete de Provas Específicas. Numa fase posterior
garantiu o funcionamento dos Gabinetes de Auto-Avaliação e de
Informática e a participação da Faculdade no «Fórum Estudante».
Mais tarde veio a ser integrado no quadro de pessoal não docente
da Faculdade de Letras, como técnico superior de 2.a classe (da área
de gestão). Passou a coordenar os Gabinetes de Informática e Auto-Avaliação, bem como a elaborar pareceres relativos às actividades
de ensino, investigação e serviços, para apoio aos órgãos de gestão.
Foi nomeado, precedendo concurso, técnico superior de 1.a classe.
Posteriormente, foi nomeado, em regime de substituição, chefe de
divisão dos Serviços Administrativos, com responsabilidade sobre toda
a área de gestão académica e administrativa da Faculdade, cargo em
que veio a ser provido posteriormente, em comissão de serviço, por
três anos, na sequência de concurso.
Em consequência de uma reestruturação orgânica, veio a ser
nomeado em comissão de serviço, por um ano, no lugar de chefe
de divisão de Serviços Académicos, cargo que exerce actualmente.

