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intermédios de 2.º, 3.º ou 4.º grau, ou trabalhadores que integrem as
referidas subunidades;
Considerando que o recrutamento dos titulares de cargos de direção
intermédia de 3.º, 4.º e 5.º grau é efetuado de entre trabalhadores com
relação jurídica de emprego público que reúnam competência técnica,
aptidão e experiência profissional e formação adequadas ao exercício
das respetivas funções e que possuam conhecimento e experiência nas
áreas para as quais são recrutados;
Considerando que a Licenciada Cláudia Sofia Brás Rodrigues é possuidora de um de currículo profissional revelador de que a mesma detém
o conhecimento e a experiência, bem como o perfil adequado ao exercício
do cargo de Coordenadora do Gabinete de Estudos Pós-Graduados da
Unidade Académica;
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada
e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, foi autorizada,
por despacho de 31 de outubro de 2013, do Subdiretor, Doutor António
Carlos de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos termos do Despacho n.º 3478/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49,
de 08 de março, a nomeação, em comissão de serviço, pelo período de
três anos, no cargo de Dirigente Intermédio de 3.º Grau, do Gabinete de
Estudos Pós-Graduados da Unidade Académica, da Licenciada Cláudia
Sofia Brás Rodrigues, com efeitos à data de 01 de novembro de 2013.
Nota curricular
Dados de identificação:
Nome: Cláudia Sofia Brás Rodrigues;
Nacionalidade: Portuguesa;
Data de Nascimento: 02 de março de 1973.

de Lisboa, publicado através da Deliberação n.º 2292/2010, no Diário
da República de 10 de dezembro, e de acordo com o n.º 2 do artigo 4.º
do Regulamento das Unidades de Serviço da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, publicado através do Despacho n.º 18452/2010,
no Diário da República de 13 de dezembro, e alterado pelo Despacho
n.º 6971/2013, publicado no Diário da República de 29 de maio, a
Unidade Académica é coordenada por um Diretor de Serviços (dirigente
intermédio de 1.º grau);
Considerando que o recrutamento de dirigentes intermédios de 1.º grau
se efetua de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, dotados de competência
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação
e controlo que reúnam, no mínimo, seis anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou
provimento seja exigível uma licenciatura;
Considerando que a Mestre Ana Cristina Jacinto da Silva é possuidora de um de currículo profissional revelador de que a mesma detém o
conhecimento e a experiência, bem como o perfil adequado ao exercício
do cargo de Diretora de Serviços da Unidade Académica;
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
foi autorizada, por despacho de 07 de novembro de 2013, do Subdiretor,
Doutor António Carlos de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos
termos do Despacho n.º 3478/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 49, de 08 de março, a nomeação, em comissão de serviço,
em regime de substituição, no cargo de Diretora de Serviços da Unidade
Académica, da Mestre Ana Cristina Jacinto da Silva, com efeitos à data
de 8 de novembro de 2013.

Formação académica:
Licenciatura em Psicologia, na área de Psicologia Clínica, pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), concluída em 1999.
Experiência profissional:
Dezembro 2010 à atualidade: Nomeada em comissão de serviço, em
regime de substituição, Dirigente Intermédio de 3.º Grau do Gabinete
de Estudos Pós-Graduados da Unidade Académica da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa;
Dezembro 2008 a dezembro 2010: técnica superior de 1.ª Classe da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sendo responsável
pelo Gabinete de Estudos Pós-Graduados e de Equivalências ao Grau
da Divisão dos Serviços Académicos;
Setembro 2007 a dezembro 2008: técnica superior de 2.ª Classe da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sendo responsável
pelo Gabinete de Estudos Pós-Graduados e de Equivalências ao Grau
da Divisão dos Serviços Académicos;
Junho 2006 a setembro 2007: técnica superior Estagiária na Divisão
de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos e, posteriormente, na Divisão
dos Serviços Académicos da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa.
Formação profissional relevante:
Curso FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, ministrado pelo INA, com a duração de 190 horas, de outubro de 2011 a
janeiro de 2012;
Curso de Formação Profissional Contínua “Curso de Gestão Académica”, Formação Profissional para os Funcionários da Administração
Pública, ministrado pela Associação Nacional dos Funcionários das
Universidades Portuguesas (ANFUP), com a duração de 42 horas, em
maio de 2009.
Outros cargos:
Biénio 2008-2009: Representante efetiva dos trabalhadores não docentes na Comissão Paritária, no âmbito do SIADAP.
1 de novembro de 2013. — O Subdiretor, Doutor António Carlos
de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos termos do despacho
n.º 3478/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de
8 de março.
207641454
Despacho n.º 3326/2014
Considerando os Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, publicados através do Despacho n.º 4214/2013, no Diário
da República de 21 de março, e retificados através da Declaração de
retificação n.º 411/2013, publicada no Diário da República de 02 de
abril, o Regulamento Orgânico da Faculdade de Ciências da Universidade

Nota curricular
Dados de identificação:
Nome: Ana Cristina Jacinto da Silva;
Nacionalidade: Portuguesa;
Data de Nascimento: 22 de outubro de 1966.
Formação Académica:
Curso de Estudos Avançados em Estatística e Econometria em 2011,
no âmbito do Doutoramento em Estatística e Gestão da Informação, na
Universidade Nova de Lisboa, ISEGI.
Mestrado em Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia em 1998,
na Universidade Técnica de Lisboa, ISEG.
Licenciatura em História em 1990, na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras.
Formação Complementar:
Seminário de Alta Direção em 2004, Instituto nacional de Administração Publica
CAGEP — Curso Avançado em Gestão Publica em 2008, no Instituto
Nacional de Administração Publica.
Driving Government Performance in Portugal em 2005, Harvard
University, John F. kennedy School of Government e INA — Instituto
Nacional de Administração Publica.
Frequência de várias ações de formação diretamente relacionadas
com a gestão na administração pública nas áreas da gestão estratégica,
gestão financeira e gestão de recursos humanos bem como na gestão e
implementação de projetos qualidade nos serviços públicos.
Cargos e Funções:
Diretora de Serviços de Ação Social em 2003, Direção Geral do
Ensino Superior, Ministério da Ciência e Tecnologia.
Subdiretora Geral do Ensino Superior em 2007, Direção Geral do
Ensino Superior, Ministério da Ciência e Tecnologia.
Diretora Executiva Adjunta dos Serviços Partilhados, em 2012, Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa.
Diretora de Serviços da Unidade Académica em 2013, da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa.
Representante do Ministério na Comissão interministerial dos Cursos
Especialização Tecnológica entre 2007 e 2009.
Coordenou as candidaturas e respetiva prestação de contas, ao Fundo
Social Europeu, no âmbito do QREN, das verbas do Fundo de Ação
social, nomeadamente das auditorias a nível nacional (Tribunal Contas,
Inspeção Geral de Finanças, Inspeção Geral Fundo Social Europeu.) e
ao nível internacional (Tribunal de Contas Europeu, Direção Geral de
Emprego da Comissão Europeia…).
Coordenou entre 2006 e 2012, os projetos de Modernização Administrativa, bem como as candidaturas ao SAMA.
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Representação internacional:
A partir de 2004, foi representante da Direção Geral do Ensino Superior,
integrado no Programa mais vasto da DGE — “Life Long Learning”, onde
são discutidas questão de financiamento e gestão do Ensino Superior ao nível
dos países da União Europeia, nos grupos de trabalho: “Cluster Modernization of Higher Education” e “Cluster Making The Best Use of Resources”.
Em 2006 é nomeada para Comissão de Acompanhamento do Eurostudent,
estudo realizado por um grupo de países Europeus, que servirá de instrumento para avaliar e propor medidas ao nível social, o processo de Bolonha.
A partir de 2008, apoia o representante do Ministério, no Bologna
Follow up Group.
8 de novembro de 2013. — O Subdiretor, Doutor António Carlos
de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos termos do despacho
n.º 3478/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de
8 de março de 2012.
207641479

Formação profissional relevante:
Curso FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, ministrado pelo INA, com a duração de 190 horas, de outubro de 2011 a
janeiro de 2012.
Outros cargos:
Dezembro 2010 a maio 2013: Eleito membro do Conselho Geral da
Universidade de Lisboa;
Agosto 2010 a maio 2013: Nomeado membro do Conselho Coordenador de Avaliação da FCUL.
13 de novembro de 2013. — O Subdiretor, Doutor António Carlos
de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos termos do despacho
n.º 3478/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de
8 de março de 2012.
207641487
Despacho n.º 3328/2014

Despacho n.º 3327/2014
Considerando o Capítulo II, do Anexo I, dos Estatutos da Universidade
de Lisboa, publicados através do Despacho normativo n.º 5-A/2013,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril, os Estatutos da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicados através
do Despacho n.º 4214/2013, no Diário da República de 21 de março, e
retificados através da Declaração de retificação n.º 411/2013, publicada
no Diário da República de 02 de abril, o Regulamento Orgânico da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicado através da
Deliberação n.º 2292/2010, no Diário da República de 10 de dezembro,
e de acordo com n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento das Unidades de
Serviço da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicado através do Despacho n.º 18452/2010, no Diário da República de
13 de dezembro, e alterado pelo Despacho n.º 6971/2013, publicado no
Diário da República de 29 de maio, para a coordenação do Gabinete
de Infraestruturas e Apoio Técnico podem ser designados dirigentes
intermédios de 3.º grau;
Considerando que o recrutamento dos titulares de cargos de direção
intermédia de 3.º grau é efetuado de entre trabalhadores com relação
jurídica de emprego público que reúnam competência técnica, aptidão
e experiência profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções e que possuam conhecimento e experiência nas áreas
para as quais são recrutados;
Considerando que José Fernandes Videira Lousa é possuidor de um de
currículo profissional revelador de que o mesmo detém o conhecimento
e a experiência, bem como o perfil adequado ao exercício do cargo de
Coordenador do Gabinete de Infraestruturas e Apoio Técnico;
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
foi autorizada, por despacho de 12 de novembro de 2013, do Subdiretor,
Doutor António Carlos de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos
termos do Despacho n.º 3478/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 49, de 08 de março, a nomeação, em comissão de serviço, em
regime de substituição, no cargo de Dirigente Intermédio de 3.º Grau, do
Gabinete de Infraestruturas e Apoio Técnico, de José Fernandes Videira
Lousa, com efeitos à data de 13 de novembro de 2013.

Considerando o Capítulo II, do Anexo I, dos Estatutos da Universidade
de Lisboa, publicados através do Despacho normativo n.º 5-A/2013,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril, o Anexo E dos
Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicados através do Despacho n.º 14440-B/2013, no Diário da República,
2.ª série, n.º 216, de 07 de novembro, o Regulamento Orgânico da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicado através da
Deliberação n.º 2292/2010, no Diário da República, de 10 de dezembro,
e de acordo com n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento das Unidades de
Serviço da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicado
através do Despacho n.º 18452/2010, no Diário da República, de 13 de
dezembro, e alterado pelo Despacho n.º 6971/2013, publicado no Diário
da República, de 29 de maio, para a coordenação do Núcleo Patrimonial
e de Compras da Unidade dos Recursos Financeiros e do Património
podem ser designados dirigentes intermédios de 2.º, 3.º ou 4.º grau, ou
trabalhadores que integrem as referidas subunidades;
Considerando que o recrutamento dos titulares de cargos de direção
intermédia de 3.º, 4.º e 5.º grau é efetuado de entre trabalhadores com
relação jurídica de emprego público que reúnam competência técnica,
aptidão e experiência profissional e formação adequadas ao exercício
das respetivas funções e que possuam conhecimento e experiência nas
áreas para as quais são recrutados;
Considerando que a Licenciada Guida Maria de Oliveira Carvalheiro
da Silva Prata é possuidora de um de currículo profissional revelador de
que a mesma detém o conhecimento e a experiência, bem como o perfil
adequado ao exercício do cargo de Coordenadora do Núcleo Patrimonial
e de Compras da Unidade dos Recursos Financeiros e do Património;
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada
e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, foi autorizada,
por despacho de 29 de novembro de 2013, do Subdiretor, Doutor António Carlos de Sá Fonseca, em substituição do Diretor, nos termos do
Despacho n.º 3478/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 49, de 08 de março, a nomeação, em comissão de serviço, pelo período
de três anos, no cargo de Dirigente Intermédio de 3.º Grau do Núcleo
Patrimonial e de Compras da Unidade dos Recursos Financeiros e do
Património, da Licenciada Guida Maria de Oliveira Carvalheiro da Silva
Prata, com efeitos à data de 02 de dezembro de 2013.

Nota curricular
Nota curricular

Dados de identificação:
Nome: José Fernandes Videira Lousa;
Nacionalidade: Portuguesa;
Data de Nascimento: 17 de setembro de 1956.
Formação académica: Curso geral dos liceus.
Experiência profissional:
Junho 2013 à atualidade — Nomeado em comissão de serviço, em
regime de substituição, Dirigente Intermédio de 3.º Grau do Núcleo de
Manutenção da área de Manutenção e Gestão de Contratos do Centro
de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa;
Dezembro 2010 a maio 2013 — Nomeado em comissão de serviço,
em regime de substituição, Dirigente Intermédio de 3.º Grau do Gabinete de Infraestruturas e Apoio Técnico da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa;
Março 2006 a dezembro 2010 — Nomeado Coordenador Técnico dos
Serviços Técnicos de Apoio da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa;
Março 1975 a março 2006 — Exerceu funções públicas nas seguintes
entidades: Instituto Nacional de Investigação Científica, Reitoria da
Universidade de Lisboa e Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa.

Dados de identificação:
Nome: Guida Maria de Oliveira Carvalheiro da Silva Prata;
Nacionalidade: Portuguesa;
Data de Nascimento: 15 de julho de 1975.
Formação académica:
Licenciatura em Estatística e Investigação Operacional, na Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa, concluída em 1998.
Experiência profissional:
Junho 2013 à atualidade: Nomeada em comissão de serviço, em regime
de substituição, para o cargo de Dirigente Intermédio de 3.º Grau do
Núcleo Patrimonial e de Compras da Unidade dos Recursos Financeiros
e do Património da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;
Junho 2011 a maio 2013: Designada Coordenadora do Núcleo Patrimonial e de Compras da Unidade dos Recursos Financeiros e do
Património da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;
Outubro 2007 a maio 2011: Técnica Superior na Unidade dos Recursos
Financeiros e do Património da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa;

