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c) Emitir certidões e declarações;
d) Instruir os processos relativos a equiparação a bolseiro, licenças 

sabáticas e dispensa de serviço docente e demais situações previstas na 
legislação aplicável;

e) Elaborar o Balanço Social;
f) Assegurar o processamento dos vencimentos, abonos e demais 

benefícios sociais a que o pessoal da Universidade tenha direito;
g) Emitir anualmente a declaração de rendimentos do pessoal da 

Universidade;
h) Elaborar anualmente a informação superiormente solicitada para 

elaboração do projeto de orçamento;
i) Realizar o tratamento de dados estatísticos de recursos humanos 

sempre que solicitado superiormente, a nível interno e externo.

5 — O Gabinete de Expediente está na dependência direta do Chefe 
de Divisão, e compete -lhe designadamente:

a) Assegurar o registo de entradas e saídas da correspondência;
b) Assegurar a distribuição interna e externa da correspondência e do 

correio da Universidade;
c) Elaborar informações sobre assuntos da sua área de atuação.

Artigo 5.º
Gabinete de Gestão de Projetos

O Gabinete de Gestão de Projetos integra -se na dependência direta 
do Diretor de Serviços, e poderá ser dirigido por um Coordenador, 
cargo de direção intermédia de 3.º grau. A este Gabinete compete de-
signadamente:

a) A gestão financeira de contratos de prestação de serviços celebrados 
pela Universidade, assim como de projetos e unidades de investigação 
ou desenvolvimento e das Unidades Orgânicas;

b) Elaborar os relatórios financeiros exigidos pelas entidades finan-
ciadoras dos projetos e unidades referidas na alínea anterior;

c) Elaborar informações de apoio à decisão sobre assuntos da sua 
área de atuação;

d) Colaborar com a Divisão Financeira na tramitação dos processos de 
aquisição financiados por verbas provenientes dos contratos de prestação 
de serviço, projetos e unidades mencionadas nas alíneas anteriores;

e) Colaborar com a Divisão Financeira no que lhe for solicitado para 
efeitos de fecho de contas e preparação de orçamento.

Artigo 6.º
Tesouraria

A Tesouraria integra -se na dependência direta do Diretor de Serviços, 
e compete -lhe designadamente:

a) Efetuar os pagamentos aprovados superiormente;
b) Emitir e assinar os recibos necessários para a cobrança das receitas 

próprias, bem como proceder ao recebimento, registo e depósito dos 
respetivos valores;

c) Manter atualizado o registo de movimentos e os saldos de todas as 
contas bancárias da Universidade;

d) Elaborar informações sobre assuntos da sua área de atuação;
e) Assegurar a delegação da Tesouraria nos Serviços Académicos.

Artigo 7.º
Gabinete de Apoio

Ao Gabinete de Apoio incumbe prestar apoio administrativo à Direção 
e às Divisões, competindo -lhe designadamente:

a) Assegurar o expediente dos Serviços;
b) Preparar a documentação para as reuniões e assegurar o respetivo 

expediente;
c) Assegurar a divulgação interna de informações, bem como de toda a do-

cumentação que seja considerada relevante e de interesse para os Serviços;
d) Quaisquer outras funções que lhe sejam delegadas/confiadas pelo 

Diretor de Serviços.

CAPÍTULO III

Disposições Finais

Artigo 8.º
Grupos de trabalho e equipas de projeto

Por despacho do Reitor, sob proposta do dirigente dos serviços, podem 
ser constituídos grupos de trabalho ou equipas de projeto ad hoc para 

realização de atividades de caráter temporário e projetos especiais, com 
a composição, objeto e duração nele delimitados.

Artigo 9.º

Organograma

O Organograma dos Serviços Administrativos é constante no Anexo 
A ao presente regulamento.

Artigo 10.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor imediatamente após a sua 
publicação.

23/01/2018. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade Louro.

ANEXO A

Organograma dos Serviços Administrativos

(para efeitos do disposto no artigo 9.º) 
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 Despacho n.º 1890/2018
Por despacho da Reitora da Universidade de Évora de 05/02/2018, 

face à deliberação do Conselho Científico da Escola de Ciências e So-
ciais na sua sessão de 31/01/2018, é mantido o contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado do doutor Armando Duarte 
Senra Martins, na categoria de professor auxiliar do mapa de pessoal da 
Universidade de Évora, escalão 1, índice 195 de acordo com o sistema 
remuneratório do pessoal docente do ensino superior, com efeitos a 
02/07/2018, por ter concluído com sucesso o período experimental de 
5 anos, em cumprimento do artigo 25.º do ECDU, na redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto.

07/02/2018. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade Louro.
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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 1891/2018
Sob proposta do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 4.º do Decreto -Lei 
n.º 40/2007, de 20 de fevereiro, fixo, para o ano letivo de 2018/2019, 
45 vagas para o Concurso Especial para Acesso ao Curso de Medicina 
por Titulares do Grau de Licenciado.

5 de fevereiro de 2018. — O Reitor, António Cruz Serra.
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