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ensino superior), conjugado com o artigo 47.º do Despacho Normativo
n.º 65-A/2008, de 10 de dezembro, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 246, de 22 de dezembro de 2008 (Estatutos da Universidade
dos Açores), nomeio como Pró-Reitor para o Ensino Universitário o
Doutor José Virgílio de Matos Figueira Cruz.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 05 de março de
2014.
10 de março de 2014. — O Reitor da Universidade dos Açores, João
Luís Roque Baptista Gaspar.
207676739
Despacho n.º 4008/2014
Ao abrigo do disposto, nomeadamente, no n.º 4 do artigo 88.º da Lei
n.º 62/2007, de 10 de setembro (Regime jurídico das instituições de
ensino superior), conjugado com o artigo 47.º do Despacho Normativo
n.º 65-A/2008, de 10 de dezembro, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 246, de 22 de dezembro de 2008 (Estatutos da Universidade
dos Açores), nomeio como Pró-Reitora para o Planeamento, Avaliação e
Qualidade a Doutora Rita Margarida Pacheco Dias Marques Brandão.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 05 de março de
2014.
10 de março de 2014. — O Reitor da Universidade dos Açores, João
Luís Roque Baptista Gaspar.
207676755
Despacho n.º 4009/2014
Ao abrigo do disposto, nomeadamente, no artigo 88.º, n.os 1 e 2, da
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (Regime jurídico das instituições de
ensino superior), conjugado com o artigo 47.º do Despacho Normativo
n.º 65-A/2008, de 10 de dezembro, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 246, de 22 de dezembro de 2008 (Estatutos da Universidade dos Açores), nomeio como Vice-Reitora para a Área Académica
a Doutora Ana Teresa da Conceição Silva Alves.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 05 de março de
2014.
10 de março de 2014. — O Reitor da Universidade dos Açores, João
Luís Roque Baptista Gaspar.
207676682
Despacho n.º 4010/2014
Ao abrigo do disposto, nomeadamente, no n.º 4 do artigo 88.º da Lei
n.º 62/2007, de 10 de setembro (Regime jurídico das instituições de
ensino superior), conjugado com o artigo 47.º do Despacho Normativo
n.º 65-A/2008, de 10 de dezembro, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 246, de 22 de dezembro de 2008 (Estatutos da Universidade
dos Açores), nomeio como Pró-Reitora para o Ensino Politécnico a
Doutora Maria José Garoupa Albergaria Bicudo.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 05 de março de 2014.
10 de março de 2014. — O Reitor da Universidade dos Açores, João
Luís Roque Baptista Gaspar.
207676699
Despacho n.º 4011/2014
Ao abrigo do disposto, nomeadamente, no n.º 4 do artigo 88.º da Lei
n.º 62/2007, de 10 de setembro (Regime jurídico das instituições de
ensino superior), conjugado com o artigo 47.º do Despacho Normativo
n.º 65-A/2008, de 10 de dezembro, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 246, de 22 de dezembro de 2008 (Estatutos da Universidade dos Açores), nomeio como Pró-Reitora para as Relações Externas,
Sociedade e Formação Complementar a Doutora Susana da Conceição
Miranda Silva Mira Leal.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 05 de março de 2014.
10 de março de 2014. — O Reitor, João Luís Roque Baptista Gaspar.
207676796

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Despacho n.º 4012/2014
Delegação de Competências da Subdiretora da Faculdade
de Ciências Humanas e Sociais
Em conformidade com os Estatutos da Universidade do Algarve,
homologados pelo Despacho Normativo n.º 65/2008, de 11 de dezembro

e publicado na 2.ª série n.º 246, de 22/12/2008 e de harmonia com o
disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 14 de novembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
janeiro e de acordo com despacho do Reitor da Universidade do Algarve
n.º 057/2013, na qualidade de Diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, delego e subdelego na Professora Doutora Carla Isabel
Franco da Cruz Cardoso Vilhena, Subdiretora, a competência para nas
minhas ausências, faltas e impedimentos:
a) Despachar assuntos correntes de mero expediente;
b) Representar a Faculdade nas reuniões, comissões ou outros eventos
sempre que tal seja necessário;
c) Autorizar a participação em congressos, seminários, reuniões,
colóquios, jornadas e outras atividades no país, de pessoal docente e
as respetivas deslocações, com a possibilidade de utilização de veículo
próprio, via aérea ou outro meio de transporte, desde que tenham cobertura orçamental, através de dotação atribuída à Unidade Orgânica,
ou não envolvam encargos para a instituição;
d) Autorizar as deslocações em serviço de pessoal docente e não
docente desde que tenham cobertura orçamental;
e) Assinar acordos específicos no âmbito de protocolos de cooperação ou convénios já anteriormente celebrados entre a Universidade
do Algarve e outras Instituições, em que a respetiva Unidade Orgânica
esteja envolvida;
f) Autorizar a realização de chamadas telefónicas internacionais e
para redes móveis, na respetiva Unidade Orgânica;
g) Autorizar que as viaturas cujo uso esteja afeto à respetiva Unidade
Orgânica possam ser conduzidas, por motivo de serviço, por elementos do
pessoal docente ou não docente que não exerçam a atividade de motorista;
h) Conceder equiparações a bolseiro, nos termos da regulamentação
aplicável da Universidade;
i) Autorizar o pagamento de despesas e reembolsos de caráter urgente,
através do fundo de maneio atribuído à Unidade Orgânica;
j) Autorizar as despesas com a locação de bens e serviços desde que
devidamente cabimentadas até ao montante de 99.759,58€;
k) Autorizar as férias e faltas do pessoal docente e não docente afeto
à Unidade Orgânica;
l) Autorizar a realização de trabalho normal noturno e trabalho extraordinário ao pessoal não docente afeto à Unidade Orgânica, até aos
limites legalmente previstos.
Consideram-se ratificados todos os atos entretanto praticados pela
Subdiretora Carla Isabel Franco da Cruz Cardoso Vilhena, desde 25 de
novembro de 2013, até à data de publicação do presente despacho.
25 de novembro de 2013. — A Diretora, Mirian Estela Nogueira
Tavares.
207675612

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.º 4013/2014
Nos termos do despacho n.º 10867/2013, de 6 de agosto, do reitor da
Universidade de Coimbra, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 161, de 22 de agosto de 2013, subdelego no subdiretor da Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra, Doutor Rui Manuel de Figueiredo Marcos, a competência para presidir ao júri da prova de doutoramento em Direito, na especialidade de Ciências Jurídico-Criminais,
requerida por Sônia Silva Brito Lima.
25 de fevereiro de 2014. — O Diretor da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, António dos Santos Justo.
207670955
Despacho n.º 4014/2014
Nos termos do despacho n.º 10867/2013, de 6 de agosto, do reitor da Universidade de Coimbra, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 161, de 22 de agosto de 2013, subdelego no subdiretor da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Doutor Rui Manuel
de Figueiredo Marcos, a competência para presidir ao júri da prova de
doutoramento em Direito, na especialidade de Direito Público, requerida
por Davide Argiolas.
25 de fevereiro de 2014. — O Diretor da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, António dos Santos Justo.
207671051

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Edital n.º 210/2014
Por despacho do Prof. Doutor Carlos Alberto dos Santos Braumann,
reitor da Universidade de Évora (UE), de 27 de fevereiro de 2014,

