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Habilitações académicas: licenciada em Estatística e Investigação 
Operacional pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Experiência profissional:
Em dezembro de 1999, iniciou funções no Instituto Superior Técnico 

da Universidade Técnica de Lisboa, até novembro de 2002, como bol-
seira de apoio à gestão; de dezembro de 2002 a outubro de 2007 como 
técnica superior de estatística;

De outubro de 2007 à presente data, desempenha funções de técnica 
superior de estatística, no Núcleo de Estatística e Prospetiva do Insti-
tuto Superior Técnico. Desde setembro de 2014, assegura a coordena-
ção do Núcleo de Estatística e Prospetiva em regime de substituição.

208227351 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 14024/2014
Considerando o artigo 8.º do Regulamento dos Cargos de Direção 

Intermédia da Universidade Nova de Lisboa, publicado através do Despa-
cho n.º 15137/2013, no Diário da República, n.º 225, 2.ª série, de 20 de 
novembro, os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados, 
por procedimento concursal, de entre trabalhadores em funções públicas 
contratados ou designados por tempo indeterminado, com dezoito meses 
de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou catego-
rias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.

Considerando que, tendo sido dado cumprimento ao estabelecido 
no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e terminado o prazo para 
apresentação de candidaturas, a escolha deveria recair no candidato 
que, em sede de apreciação de candidaturas, melhor correspondesse ao 
perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objetivos do Gabinete.

Considerando que o júri, na ata final que integra o respetivo procedi-
mento concursal, propôs, fundamentadamente, a nomeação da Licenciada 
Joana Carapinha de Sousa Táboas, por reunir as condições exigidas para o 
desempenho do cargo a prover, porquanto, inequivocamente, demonstrou 
possuir o perfil adequado às funções a assumir para prosseguir as atribuições 
e objetivos do Gabinete de Comunicação, Imagem e Relações Públicas.

Ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 20.º e do n.º 4 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, por despacho reitoral de 4 de novembro 
de 2014, foi nomeada, em comissão de serviço, a técnica superior da 
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, Licenciada Joana Carapinha 
de Sousa Táboas para o cargo de Coordenadora Principal do Gabinete 
de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Reitoria da Univer-
sidade Nova de Lisboa.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 4 de novembro de 
2014, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo.

Nota Curricular
Nome: Joana Carapinha de Sousa Táboas
Data de Nascimento: 26 de junho de 1980
Local: Lisboa
Nacionalidade: Portuguesa
Formação académica: Licenciatura em Comunicação Social e Cultu-

ral; Pós-Graduação em Comunicação Estratégica e Assessoria Mediática; 
Mestrado em Marketing Estratégico.

Formação complementar: Gestão de projetos; Comunicação e ma-
rketing público; Gestão de comunidades online; Escrita para suportes 
digitais; Como estabelecer relações eficazes com a comunicação social; 
Mediatraining; Direito da comunicação social; Seminário de Estudos 
Europeus; Ateliê jornalístico de imprensa; Participação em diversos 
seminários de marketing, comunicação e protocolo.

Cargos desempenhados: Coordenadora Principal do Gabinete de 
Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Reitoria da Universidade 
Nova de Lisboa, em regime de substituição, desde fevereiro de 2014; 
técnica superior da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, desem-
penhando funções no Gabinete de Comunicação, Imagem e Relações 
Públicas, desde junho 2006; Colaborou com a Faculdade de Direito 
da Universidade Católica Portuguesa, entre 2003 e 2006; Estágio na 
Direção de Marketing e Comunicação do Centro Cultural de Belém, 
entre março a junho de 2003.

5 de novembro de 2014. — A Administradora, Fernanda Martinez 
Cabanelas Antão.

208226655 

 Louvor n.º 563/2014
O Professor Doutor José Esteves Pereira desempenhou as funções de 

Vice -Reitor da Universidade Nova de Lisboa com elevada competência 

e grande sentido de responsabilidade. O seu desempenho no domínio 
das relações internacionais ficará para sempre ligado à concretização 
de projetos estruturantes para o futuro da NOVA que nunca poderiam 
ter evoluído favoravelmente sem a sua intervenção sustentada, rigorosa 
e experiente. Também no pelouro académico o seu papel foi de grande 
relevância presidindo, em minha representação, a mais de uma centena 
de concursos e provas académicas. Mas, e acima de tudo, gostaria de 
salientar o seu papel na promoção de um excelente ambiente de trabalho 
e de são convívio ao nível da equipa reitoral.

Para além destes contributos cumpre -me realçar a sua visão aberta 
da universidade como fórum de pensamento e de debate para o qual 
nunca deixou de contribuir com elevada competência e grande sentido 
institucional que são apanágio da sua personalidade de académico ilustre, 
respeitado a nível nacional e internacional, com especial ênfase no Brasil.

Por todas estas razões expresso ao Professor José Esteves Pereira 
a minha gratidão pessoal e o reconhecimento de toda a Universidade 
Nova de Lisboa.

11 de novembro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António B. Rendas.
208227968 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Despacho (extrato) n.º 14025/2014
Nos termos da alínea i) do n.º 2 do artigo 26.º dos Estatutos do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco é provida no cargo de Diretora da Escola 
Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, em regime de comissão de serviço, 
a Professora Coordenadora Ana Paula Gonçalves Antunes Sapeta, com 
efeitos a partir de 11 de novembro de 2014.

10 de novembro de 2014. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão 
Maia.

208229117 

 Despacho (extrato) n.º 14026/2014
Nos termos da alínea i) do n.º 2 do artigo 26.º dos Estatutos do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco é provido no cargo de diretor da Escola 
Superior de Tecnologia, em regime de comissão de serviço, o professor 
adjunto José Carlos Meireles Monteiro Metrolho, com efeitos a partir 
de 11 de novembro de 2014.

10 de novembro de 2014. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão Maia.
208228818 

 Despacho (extrato) n.º 14027/2014
Nos termos da alínea b) do artigo 53.º dos Estatutos do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco é provido no cargo de Subdiretor da 
Escola Superior de Tecnologia, em regime de comissão de serviço, o 
Professor Adjunto Fernando Reinaldo da Silva Garcia Ribeiro, com 
efeitos a partir da data da posse.

11 de novembro de 2014. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão Maia.
208228859 

 Despacho (extrato) n.º 14028/2014
Nos termos da alínea b) do artigo 53.º dos Estatutos do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco é provido no cargo de Subdiretor da 
Escola Superior Agrária, em regime de comissão de serviço, o Professor 
Adjunto Francisco de Noronha Galvão Franco Frazão, com efeitos a 
partir da data da posse.

11 de novembro de 2014. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão Maia.
208229093 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho n.º 14029/2014
Tendo em consideração o disposto nos artigos 26.º n.º 1 alínea e) dos 

Estatutos do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), homologados pelo 
Despacho Normativo n.º 20/2009, publicado pelo Diário da República, 
2.ª série, n.º 98, de 21 de maio, 92.º e 109.º do Regime Jurídico das Ins-
tituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 
10 de setembro, que atribuem ao Presidente do IPL a competência para 
a gestão da frota automóvel do IPL, 1.º e 2.º do Decreto -Lei n.º 490/99, 
de 7 de novembro, que veio conferir genericamente a possibilidade de 
condução de viaturas oficiais por funcionários e agentes que não possuem 
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a categoria profissional de motoristas, 12.º do Decreto -Lei n.º 170/2008, 
de 26 de agosto, que estabelece o regime jurídico do parque de veículos 
automóveis do Estado (PVE), nos termos do qual, compete aos serviços 
e entidades utilizadores assegurar a correta e adequada utilização dos 
veículos por parte dos seus trabalhadores, independentemente da mo-
dalidade da constituição da relação jurídica de emprego público, bem 
como o cumprimento dos termos de utilização contratualmente estabe-
lecidos, 5.º do Despacho n.º 8092/2012, de 12 de junho, que aprovou 
o Regulamento de Uso de Veículos do IPL, 35.º e 40.º do Código de 
Procedimento Administrativo (CPA) e Despacho n.º 7938/2009, de 19 
de março, determino que:

1 — Para além dos mencionados nos Despachos n.os 9022/2011, de 
11 de julho, 13399/2012, de 12 de outubro, e 16264/2012, de 20 de 
dezembro, ficam autorizados a conduzir as viaturas que se encontram 
afetas ao Instituto Politécnico (Serviços da Presidência e suas Unidades 
Orgânicas), os seguintes trabalhadores/colaboradores:

a) Dos Serviços da Presidência
Vanessa Sofia Gomes de Sousa Glória (Técnica Superior)
Clara Margarida Ferreira Viegas Lopes dos Santos Silva (Técnica 

Superior)

b) Da Escola Superior de Música de Lisboa:
José Adriano Santos Madeira Cedoura (Técnico Superior)

c) Da Escola Superior Comunicação Social:
Jorge Domingos Carapinha Veríssimo (Presidente)
André de Couto Sendin (Vice -Presidente)
Lucília José da Costa Mendes Gomes Justino (Vice -Presidente)
Nuno Alexandre de Sousa Araújo do Prado (Assistente Operacional)

2 — A permissão referida no número anterior é concedida sempre que, 
para a realização de tarefas de serviço externo, se verifique que não há 
pessoal habilitado com a categoria profissional de motorista disponível 
ou desde que, razões de eficácia, de funcionalidade e a natureza do 
serviço em causa, o aconselhem e ou determinem.

3 — Os Trabalhadores supra identificados sempre que conduzam as 
viaturas oficiais do IPL são civilmente responsáveis perante terceiros, 
nos mesmos termos em que o são os Trabalhadores com a categoria 
de motorista.

6 de novembro de 2014. — O Presidente do IPL, Prof. Doutor Luís 
Manuel Vicente Ferreira.

208227521 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 12929/2014
Por despacho de 18.08.2014 do Presidente do IPP, foi autorizado o 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado por 
um período inicial experimental de cinco anos, com Susana Maria Maia 
Porto, na categoria de Professor Adjunto, em regime de tempo integral, 
com exclusividade, com efeitos a partir de 22.07.2014.

Por despacho de 29.08.2014 do Presidente do IPP, foram autoriza-
dos os contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, com:

Ana Isabel Sardinha Rodrigues Cordeiro, na categoria de Professor 
Adjunto Convidado, em regime de tempo integral com exclusividade, 
com efeitos a partir de 01.09.2014 e término em 31.08.2015.

Paulo Jorge Silveira Ferreira, na categoria de Professor Adjunto Con-
vidado, em regime de tempo integral, sem exclusividade, com efeitos a 
partir de 01.09.2014 e término em 31.08.2015.

Por despacho de 08.09.2014 do Presidente do IPP, foi autorizado o 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com 
Aida Maria Quintino de Oliveira Barradas, na categoria de Professor 
Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial (30 %), com efeitos a 
partir de 08.09.2014 e término em 31.08.2015.

Por despacho de 27.08.2014 do Presidente do IPP, foram autoriza-
dos os contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, com:

Joana Rita Pimenta Nobre, na categoria de Assistente Convidado, 
tempo parcial (50 %), com efeitos a partir de 01.09.2014 e término em 
14.02.2015

Teresa de Jesus Farinha Marques Louro, na categoria de Assistente 
Convidado, tempo parcial (30 %), com efeitos a partir de 01.09.2014 e 
término em 31.08.2015.

Por despacho de 23.09.2014 do Presidente do IPP, foram autoriza-
dos os contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, com:

Adriana Mello Guimarães, Márcia Rogério Marat Moreira Pisco 
Cardoso Grilo e Nuno Ricardo Fernandes da Silva, na categoria de 
Professores Adjuntos Convidados, em regime de tempo parcial (58 %), 
com efeitos a partir de 22.09.2014 e término em 31.08.2015.

Isabel Maria Lourenço Tomás Cândido Muñoz e Paula Sofia Bra-
zete Falcão Brandão Ramos, na categoria de Assistentes Convidados, 
tempo parcial (50 %), com efeitos a partir de 22.09.2014 e término em 
31.08.2015.

Maria José Franco Lebreiro Aguiar Freitas Martins, na categoria de 
Assistente Convidado, em regime de tempo parcial (35 %), com efeitos 
a partir de 22.09.2014 e término em 31.08.2015.

Por despacho de 24.09.2014 do Presidente do IPP, foi autorizado o 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com 
Nuno Filipe Estorninho Carrajola, na categoria de Assistente Convidado, 
em regime de tempo parcial (50 %), com efeitos a partir de 24.09.2014 
e término em 28.02.2015.

Por despacho de 26.09.2014 do Presidente do IPP, foram autorizados os 
contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com:

Cheila da Matos David Granadeiro, na categoria de Assistente Con-
vidado, em regime de tempo parcial (50 %), com efeitos a partir de 
24.09.2014 e término em 23.09.2014.

Anna Isadora Gabteni, na categoria de Assistente Convidado, em 
regime de tempo parcial (50 %), com efeitos a partir de 24.09.2014 e 
término em 23 de março de 2015.

Por despacho de 07.10.2014 do Presidente do IPP, foram autorizados 
os contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
com Cláudia Sofia Bagina Brites, Luís Miguel Alves de Oliveira e Maria 
Lisete Mousinho Morais Carmona Mendes, na categoria de Assistentes 
Convidados, em regime de tempo parcial (30 %), com efeitos a partir 
de 01.10.2014 e término em 28.02.2015.

20 de outubro de 2014. — O Administrador, José Manuel Gomes.
208226396 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Escola Superior de Educação

Despacho (extrato) n.º 14030/2014
Por despacho do Presidente da Escola Superior de Educação do Ins-

tituto Politécnico do Porto de 05 de novembro de 2014, foi à Douto-
ra Maria Inês Ribeiro Basílio de Pinho autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com um período experi-
mental de cinco anos, para exercer funções com a categoria de Professor 
Adjunto, da carreira de pessoal docente do Ensino Superior Politécnico, 
sendo remunerado pelo escalão 1 índice 185, em regime de dedicação 
exclusiva, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do 
Porto, com efeitos a 30 de setembro de 2014.

7 de novembro de 2014. — O Presidente, Paulo Pereira, professor 
coordenador.

208223747 

 Instituto Superior de Engenharia do Porto

Despacho (extrato) n.º 14031/2014
Por despacho de 2014 -10 -01 da Vice -Presidente do Conselho Técnico 

Cientifico do Instituto Superior de Engenharia do Porto, e precedido de 
aprovação por unanimidade, na reunião do Conselho Técnico Cientifico 
de 2014 -10 -01, foi autorizada a manutenção do contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado ao Doutor Hendrikus Petrus 
Antonius Nouws, como Professor Adjunto, com efeitos a 2015 -05 -14, 
nos termos do artigo 10.º -B do Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de julho, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 207/2009 de 31 de 
agosto e pela Lei n.º 7/2010 de 13 de maio.

1 de outubro de 2014. — A Vice -Presidente, Maria João Viamonte.
208226436 


