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de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho e artigo 37.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, na sua redacção actual, torna-se público que por Despacho 
do Senhor Presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, foi no-
meada em 08-11-2010, Maria Cristina Gomes Mendes, para exercer em 
comissão de serviço, pelo período de 3 anos, o cargo de Chefe de Divisão 
da Divisão de Marketing, Promoção, Animação e Imprensa.

A nomeada tem o perfil pretendido para prosseguir as atribuições e 
os objectivos do serviço e é dotada da necessária competência e aptidão 
para o exercício do cargo, conforme resulta do respectivo currículo e da 
comprovada experiência profissional.

Nota curricular

Habilitações literárias
Licenciada em Turismo, pelo Instituto Politécnico de Coimbra (2000-

2001), Licenciada em Filosofia, pela Universidade Católica Portugue-
sa — Faculdade de Filosofia de Braga (1995-1999) e Mestre em Turismo, 
pela Universidade de Aveiro (2004-2007).

Experiência Profissional
Em Dezembro de 1997 ingressou na Região de Turismo do Alto, 

onde exerceu funções de técnica superior da área funcional do turismo, 
deu apoio directo ao Presidente e secretariou a Comissão Executiva, 
bem como organizou diversas acções promocionais e eventos de cariz 
turístico, desenvolveu instrumentos de monitorização da procura turística 
e inventariação e análise da oferta turística da Região.

De 1999 a 2009 foi docente na área do turismo, nomeadamente nos 
cursos Animação Turística e Desportiva, Itinerários e Circuitos Turísti-
cos, Informação Técnica Complementar, Turismo — Informação e Ani-
mação Turística, Operações Técnicas de Turismo, Operações Técnicas 
de Recepção, Informação Turística e Marketing e Técnicas de Animação 
e Acolhimento Turístico.

Em Abril de 2009 foi nomeada, em regime de substituição, para Chefe 
da Divisão de Marketing, Promoção, Animação e Imprensa, da Turismo 
do Porto e Norte de Portugal, E.R., sendo de igual modo responsável 
pelo produto estratégico “Gastronomia e Vinhos”, coordenando variadas 
acções promocionais, em parceria com os Municípios e outras entidades, 
públicas e privadas e participando em feiras do mercado interno alargado, 
regional, local e nacional.

Formação profissional
2009 — Novo SIADAP nas Autarquias Locais.
2005 — Curso Pedagógico de Concepção de Materiais para Auto-

Estudo.
2005 — Certificação da Qualidade.
2001 — Higiene e Segurança no Trabalho.
1999/2000 — Planeamento, Gestão e Instalação da Actividade Tu-

rística.
1997 — Gestão de Marketing.
1995 — Abordagem à Antropologia do Turismo.
1992/1993/1994 — Gestores Hoteleiros.

Outras competências
Organização de conferências de imprensa relacionadas com as acti-

vidades da Entidade Regional (2009).

Funções de coordenação
1999/2009 — Directora dos Cursos Técnico de Turismo/Profissio-

nais de Informação e Animação Turística, Curso Técnico de Turismo, 
Curso Técnico de Recepção e Coordenadora das Provas de Aptidão 
Profissional

2003/2004 — Coordenadora do Curso de Gestão da Animação Tu-
rística e Coordenadora de Estágios

2000/2009 — Coordenadora do Curso de Turismo Ambiental e Ru-
ral, Coordenadora de Estágios e Coordenadora das Provas de Aptidão 
Profissional

1993/1999 — Coordenadora de Estágios Profissionais na área do 
Turismo e Coordenadora das Provas de Aptidão Profissional

Formadora em várias áreas do turismo (1997-2006): atendimento, in-
formação turística, qualidade, atendimento e imagem, marketing turístico, 
itinerários e circuitos turísticos e higiene e segurança no trabalho.

Viana do Castelo, 23 de Novembro de 2010. — O Presidente da 
Turismo do Porto e Norte de Portugal, (Melchior Moreira).

203980287 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Serviços Académicos

Aviso n.º 24982/2010

Mestrado Integrado em Medicina, 3.ª edição, 2011 -2012

(registo n.º R/B -Cr 121/2009, da DGES)
1 — Vagas:
I) Número de vagas e número mínimo de inscrições para o funcio-

namento do curso para a edição do ano lectivo 2011/2012: 32 (trinta 
e dois).

2 — Condições de candidatura:
I) Podem candidatar -se ao curso de Medicina os candidatos que sejam 

titulares de, pelo menos, um diploma de 1.º ciclo (licenciatura) ou equi-
valente legal ou de um ciclo de estudos integrado (no caso de cursos de 
Mestrado Integrado), de acordo com as seguintes condições:

i) Aceitam -se licenciaturas/mestrados integrados nas áreas de ciências 
da natureza (v. g. Biologia, Geologia, Química, etc.), ciências da saúde 
e afins (v. g. Medicina Dentária, Medicina Veterinária, Enfermagem, 
Farmácia, Ciências Biomédicas, etc.) ou ciências exactas (Matemática, 
Física, Engenharias, etc.). As competências associadas a estas licencia-
turas/mestrados integrados deverão permitir a creditação de um mínimo 
de 120 ECTS;

ii) A classificação mínima da licenciatura/mestrado integrado tem de 
ser 14 valores. Exceptuam -se os candidatos detentores de um diploma 
de 3.º ciclo (doutoramento), aos quais não é exigida nota mínima ao 
nível da licenciatura ou mestrado integrado.

iii) Os candidatos têm que demonstrar ter completado o 12.º ano de 
Química. Aceitam -se as seguintes alternativas:

1 — Exame de Química do 12.º com aproveitamento;
2 — Exame de equivalência à frequência da disciplina de Química 

do 12.º, com aproveitamento;
3 — Química durante a licenciatura ou mestrado integrado: aceitam -se 

unidades curriculares de Química, Química Geral, Química Analítica, 
Química Orgânica, Química Inorgânica ou Química Aplicada. Não são 
aceites as unidades curriculares de Bioquímica.

iv) Para efeitos de candidatura, não são aceites as unidades capitalizá-
veis de Ciências Físico -Químicas do Ensino Recorrente, nem o Exame 
de Física e Química A.

II) Para candidatos estrangeiros cuja língua materna não seja Português 
é indispensável fluência em Português escrito e falado.

III) Os candidatos terão de demonstrar experiência em voluntariado, 
ou experiência profissional na área da Licenciatura ou do mestrado 
integrado, sendo que:

i) Por voluntariado entende -se o disposto no artigo 2.º da Lei n.º 71/98, 
de 3 de Novembro. No entanto, para efeito de candidatura, apenas serão 
aceites os voluntariados que envolvam contacto contínuo e prolongado 
com grupos sociais vulneráveis em condições adversas. Não serão con-
sideradas, como voluntariado, acções (estágios voluntários) que estejam 
inseridas dentro da estrutura curricular ou que sejam realizadas com o 
intuito de adquirir novas competências. Não serão aceites, nomeada-
mente, as seguintes acções:

1 — Participação em grupos de Escuteiros;
2 — Participação no Banco Alimentar contra a Fome;
3 — Catequese;
4 — Participação em Rastreios;
5 — Participação em Colónias de Férias;
6 — Explicações ou apoio escolar;
7 — Participação em acções de formação ou sensibilização;
8 — Actividades de gestão.

ii) Estágios curriculares no âmbito da licenciatura ou do mestrado 
integrado ou destinados à aquisição de novas competências não serão 
considerados como experiência profissional.

IV) A data a considerar para efeito de cumprimento dos requisitos 
de candidatura corresponde ao último dia do prazo estipulado para 
formalização das candidaturas.

3 — Prazos de candidatura e selecção:
I) Período de candidaturas: de 01.12.2010 a 31.01.2011.
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II) Selecção dos candidatos:
a) Provas de aptidões cognitivas e de conhecimentos da língua inglesa:
a1) Data e local de realização das provas: serão anunciados em http://

www.medicina.ualg.pt e afixados nas instalações do Departamento 
de Ciências Biomédicas e Medicina (DCBM), sito na ala nascente do 
edifício 7 (3.º piso) do Campus de Gambelas — Faro.

b) Mini -entrevistas:
b1) N.º candidatos admitidos às Mini -entrevistas: 70
b2) Data e Local de realização das Mini -entrevistas: serão anun-

ciados em http://www.medicina.ualg.pt e afixados nas instalações do 
DCBM.

4 — Formalização da candidatura:
I) A candidatura deverá ser formalizada mediante o preenchimento de 

formulário específico para o efeito, disponível www.medicina.ualg.pt, 
dentro do prazo fixado no ponto 3.. A formalização da candidatura deverá 
integrar os seguintes documentos:

i) Curriculum Vitae;
ii) Certidão Académica com indicação de média final da licenciatura 

ou do mestrado integrado;
iii) Certificado de habilitações, com listagem das disciplinas da li-

cenciatura ou do mestrado integrado;
iv) Certidão de Mestrado ou Doutoramento (se aplicável);
v) Certificado de habilitações do 12.º ano de escolaridade ou compro-

vativo de aprovação à disciplina de Química do 12.º ano;
vi) Cópia do Bilhete de Identidade ou outro documento de identi-

ficação;
vii) Declaração da entidade (ou responsável) onde realizou volunta-

riado, citando tarefas e duração do voluntariado (início e fim do período). 
No caso de não ter realizado trabalho de voluntariado, mas ter tido 
experiência profissional, deve apresentar uma declaração da entidade 
(ou responsável) onde trabalhou.

II) A candidatura é válida, apenas para o ano lectivo a que respeita.
III) A admissão dos candidatos à primeira fase do processo de selecção 

está sujeita ao pagamento obrigatório de uma taxa de inscrição no valor 
de €150,00. A divulgação dos resultados, bem como a forma e prazo 
de pagamento da taxa de inscrição serão disponibilizados em www.
medicina.ualg.pt e afixados nas instalações do DCBM.

IV) A não comparência às provas de selecção ou a desistência na 
sequência do processo de selecção não conferem o direito ao reembolso 
da taxa de inscrição paga.

V) As omissões e ou erros cometidos no preenchimento do boletim 
de candidatura são da exclusiva responsabilidade do candidato.

5 — Período de matrícula e inscrição em 2011/2012:
Previsivelmente em Setembro de 2011.
6 — Funcionamento:
O curso iniciar -se -á, no ano lectivo 2011 -2012, previsivelmente a 05 

de Setembro de 2011.
7 — Período de funcionamento:
O curso funcionará de segunda a sexta -feira, das 08:30 às 19:00, em 

horário detalhado a fixar.
8 — Plano de estudos:
Consultar o endereço www.medicina.ualg.pt.
9 — Propinas:
É devido o pagamento de propinas no valor que for fixado para o 

1.º ciclo, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 27.º do Decreto -Lei 
n.º 107/2008, de 25 de Junho.

10 — Regulamento de Candidatura e Selecção ao curso de Medi-
cina:

Disponível em http://www.medicina.ualg.pt.
11 — Informações complementares: de preferência por e -mail, através 

do endereço medicina@ualg.pt
2010 -11 -23. — A Directora dos Serviços Académicos, Maria Carlos 

Ferreira.
203984272 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Aviso n.º 24983/2010

Lista de ordenação final para o preenchimento de dois postos
de trabalho na carreira de Especialista

de Informática da Universidade da Beira Interior
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, após homologação por despacho do Reitor da Univer-

sidade da Beira Interior, em 23 de Novembro de 2010, torna -se pública 
a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum, 
para ocupação de dois postos de trabalho para o exercício de funções 
correspondentes à carreira e categoria de especialista de informática de 
grau um, nível dois, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, publicado pelo aviso n.º 10570/2010, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de 27 de Maio.

Candidatos aprovados:
1.º João Miguel Coronha Correia — 18,885
2.º Cláudia Sofia Borges Pinho — 17,475
3.º Filipe José Ferreira Simões — 15,575

Candidatos não aprovados:
Carla Sofia Roque Dias a)
Elisabete Susana Silva Faria a)
Luís Miguel Felício Baptista Alves a)
Nuno José Cordeiro da Conceição a)
Nuno Miguel Mendes dos Santos Amaro a)
Pedro Manuel Tiago Clemente Gaspar b)
Vasco Miguel Leite Silva a)

(a) Por não terem comprovado a experiência profissional exigida no 
aviso do concurso.

(b) Por ter obtido uma valoração inferior a 9,5 valores (nos termos 
do n.º 13.º do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro).

Covilhã e UBI, 23 de Novembro de 2010. — O Reitor da Universidade 
da Beira Interior, João Queiroz.

203984726 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 24984/2010
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho 
da carreira e categoria de Técnico Superior na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a Fa-
culdade de Direito da Universidade de Coimbra, aberto pelo Aviso 
n.º 19489/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 192, de 
1 de Outubro de 2010 (referência DRH04 -10 -367). A referida lista foi 
homologada por despacho Reitoral de 19 de Novembro de 2010

Lista unitária de ordenação final 

Candidatos CF

Laura Ramos Lopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,18

 23/11/2010. — Em substituição do Magnífico Reitor, a Vice -Reitora, 
Cristina Robalo Cordeiro.

203979834 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Direito

Despacho (extracto) n.º 18004/2010
Em cumprimento ao estabelecido no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, torna -se pública a cessação do Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, da Assistente Técnica, 
Isabel Margarida Faria Camacho Silva Castro, no dia 8 de Novembro 
de 2010, nos termos da alínea b) do artigo 32.º do mesmo diploma.

(Isento de fiscalização prévia do T.C.)

8 de Novembro de 2010. — O Director, Prof. Doutor Eduardo Au-
gusto Alves Vera -Cruz Pinto.

203981145 




