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4 — Subdelegação de competências em relação às matérias acima
referidas — fica o ora delegado autorizado a subdelegar nos termos
legais, as competências por mim delegadas.
Mais determino, que se consideram ratificados todos os atos que
tenham sido entretanto praticados pelo Administrador dos Serviços de
Ação Social, desde o dia 30 de outubro de 2015.
29 de dezembro de 2015. — O Reitor, Professor Doutor José
Carmo.
209436909
Despacho n.º 4077/2016
Delegação/Subdelegação — Em conformidade com o previsto no artigo 111.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e nos artigos 44.º a 50.º
do Código do Procedimento Administrativo, nos termos do artigo 109.º
do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e no uso das competências
que me foram delegadas por sua Excelência, o Secretário de Estado do
Ensino Superior e da Ciência, pelo seu Despacho de delegação de competências n.º 14818/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 244, de 15 de dezembro, delego/subdelego, sem prejuízo dos poderes
de avocação e supervisão, as competências para autorizar a realização
e pagamento de despesas, com empreitadas de obras públicas, locação
e aquisição de bens e serviços, nos seguintes moldes:
No Conselho de Gestão, até ao montante de € 1.000.000 (Um milhão
de euros);
Nos Vice-Reitores, Prof. Doutor Ricardo João Nunes dos Santos
Cabral; Prof. Doutor José Manuel Rocha Teixeira Batista e Prof. Doutor
José Sílvio Moreira Fernandes, até ao montante de € 50.000,00 (Cinquenta mil euros);
Em competência conjunta da Administradora, Doutora Susana Teles e
da Diretora dos Serviços Administrativos e Financeiros, Dr.ª Alexandra
Maria Pestana de Castro, até ao montante de € 50.000,00 (Cinquenta
mil euros);
Na Administradora, Doutora Susana Teles, até ao montante de
€ 25.000,00 (vinte e cinco mil euros);
Na Diretora dos Serviços Administrativos e Financeiros, Dr.ª. Alexandra Maria Pestana de Castro, até ao montante de € 12.500,00 (Doze
mil e quinhentos euros);
Mais determino, que se consideram ratificados todos os atos que
tenham sido entretanto praticados pelos elementos supra identificados,
desde o dia 30 de outubro de 2015.
29 de dezembro de 2015. — O Reitor, Professor Doutor José
Carmo.
209436617

UNIVERSIDADE DO MINHO
Declaração de retificação n.º 319/2016
Por ter saído com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 51,
de 14 de março de 2016, pág. 8972, Despacho (extrato) n.º 3759/2016
(2.ª série), retifica-se que onde se lê “Carlos Alberto Afonso Pires — autorizada a prorrogação da mobilidade intercarreiras, …”, deve ler-se
“Carlos Alberto Afonso Pires — autorizada a prorrogação da mobilidade
intercategorias, …”.
14 de março de 2016. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
209435248

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Médicas
Despacho n.º 4078/2016
Por meu despacho de 25 de fevereiro de 2016 e nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro e posteriores
alterações, foi autorizada a designação, em regime de substituição, no
cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão) da Divisão
de Apoio à Investigação, Desenvolvimento e Inovação, ex-Gabinete
de Apoio à Investigação, Desenvolvimento e Inovação, da Faculdade
de Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa, da Licenciada
Ana Sofia Marques de Sousa Mendes Tavares, Técnica Superior do
mapa de pessoal da Faculdade de Ciências Médicas, com efeitos a 1
de março de 2016.

Nota Curricular
Dados Pessoais
Nome: Ana Sofia Marques de Sousa Mendes Tavares
Data de Nascimento: 13 de dezembro de 1980
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Ciências Químicas e do Ambiente, ramo Biotecnologia pelo Instituto Superior de Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares — Instituto Piaget (23 de dezembro de 2003).
Formação Profissional:
Ação de formação “Contratação pública”. Reitoria da Universidade
Nova de Lisboa (16 de outubro de 2015).
Curso “Contabilidade pública para não financeiros”. INA — Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (2 de
abril de 2015).
FORGEP: Programa de Formação em Gestão Pública. INA — Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (14 de
dezembro de 2012).
Curso “Regras do Protocolo Oficial Português: o Protocolo nos Serviços Públicos”. INA — Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores
em Funções Públicas (22 de março de 2012).
Curso de Formação Pedagógica para Monitores. Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (23 de setembro de 2009).
Curso de Especialização em “Introdução à cultura de células animais”.
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (12
de fevereiro de 2009).
Curso de Introdução ao PCR em Tempo Real: aspetos básicos e
aplicações. Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de
Lisboa (3 de maio de 2006).
Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, NHK — Formação e Novas Tecnologias, L.da (4 de abril de 2005).
Curso de Formação Profissional de Gestão Integrada de Qualidade,
Ambiente, Higiene e Segurança Alimentar, com a duração de 448 horas,
Cérebro — Centro de Formação, L.da (16 de agosto de 2004).
Atividade Profissional:
Desde julho de 2015: Coordenadora do Gabinete de Apoio à Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa, responsável pela coordenação do apoio
a candidaturas a oportunidades de financiamento, gestão de projetos de
investigação, gestão de laboratórios e equipamentos, gestão de compras
e economato e estímulo à inovação e ao empreendedorismo.
De junho de 2012 a junho de 2015: Chefe de Divisão da Divisão de
Apoio Técnico e Gestão Documental da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I. P. responsável pela direção e coordenação do secretariado
ao Conselho Diretivo, prestando ainda apoio administrativo especializado
e responsável para direção e coordenação do Gabinete de Comunicação
e do Núcleo de Gestão Documental, Expediente e Arquivo.
De fevereiro de 2012 a maio de 2012: Técnica Superior, em regime
de mobilidade, na Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., desempenhando funções de apoio aos membros do Conselho Diretivo nos
assuntos de expediente diário, assegurando a comunicação da direção
com interlocutores, internos e externos, em língua portuguesa e estrangeira e apoio na realização de reuniões e eventos.
De setembro de 2010 a agosto de 2011: Assistente convidada da unidade curricular de Biologia Celular na Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa.
De setembro de 2005 a janeiro de 2012: Técnica Superior na Faculdade
de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa exercendo funções
de assessoria técnico-administrativa na Área de Ensino e Investigação
de Medicina Celular e Molecular, Gabinete de Apoio à Investigação,
Desenvolvimento e Inovação e Centro de Estudos de Doenças Crónicas
(CEDOC).
De fevereiro de 2005 a agosto de 2005: Assistente administrativa no
Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de
Lisboa exercendo funções de apoio administrativo nos Serviços Académicos e de Gestão de Projetos.
11 de março de 2016. — O Diretor da Faculdade, Prof. Doutor Jaime
C. Branco.
209433466
Despacho n.º 4079/2016
Por meu despacho de 25 de fevereiro de 2016 e nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro e posteriores
alterações, foi autorizada a designação, em regime de substituição, no
cargo de direção intermédia de 4.º grau (Coordenadora) da Secção de

