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PARTE D

 CONSELHO SUPERIOR DOS TRIBUNAIS 
ADMINISTRATIVOS E FISCAIS

Declaração de Retificação n.º 587/2017
Por ter sido publicada com inexatidão, na 2.ª série do Diário da 

República n.º 169, de 1 de setembro de 2017, o Aviso (texto integral) 
n.º 10137/2017, procede -se à retificação do mesmo, nos seguintes termos:

Onde se lê:
«[...]
5 — A avaliação curricular é efetuada de acordo com os seguintes 

critérios, globalmente ponderados:
a) [...]
i) [...]

b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) A entrevista com ponderação entre 0 e 90 pontos [artigo 69.º, 

n.º 3, e 61.º, n.º 2, alínea h), do ETAF].

[...]»

deve ler -se:
«[...]
5 — A avaliação curricular é efetuada de acordo com os seguintes 

critérios, globalmente ponderados:
a) [...]
i) [...]

b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]

g) A entrevista com ponderação entre 0 e 90 pontos [artigo 69.º, 
n.º 3, e 61.º, n.º 2, alínea h), do ETAF].

[...]».
4 de setembro de 2017. — O Presidente do Conselho Superior dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais, Vítor Manuel Gonçalves Gomes.
310760059 

PARTE E

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Reitoria

Despacho n.º 7946/2017

Nomeação Diretora Executiva dos Serviços de Ação Social
Escolar da Universidade dos Açores

Ao abrigo das disposições conjugadas, nomeadamente, da alínea l) 
do n.º 1 do artigo 92.º e do artigo 128.º do Regime Jurídico das Insti-
tuições de Ensino Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de 
setembro, com a alínea g) do n.º 1 do artigo 78.º, o n.º 2 do artigo 130.º 
e o artigo 63.º dos Estatutos da Universidade dos Açores, aprovados pelo 
Despacho Normativo n.º 8/2016, de 29 de julho, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 154, de 11 de agosto, nomeio como Diretora 
Executiva dos Serviços de Ação Social Escolar da Universidade dos 
Açores a licenciada Ana Paula Carvalho Homem de Gouveia.

A nomeação terá efeitos, por conveniência urgente de serviço, a partir 
de 03 de setembro de 2017.

A nomeada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados à 
prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotada da necessá-
ria competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme resulta do 
respetivo currículo académico e profissional, anexo ao presente despacho.

7 de agosto de 2017. — O Reitor, João Luís Roque Baptista Gaspar.

ANEXO

Síntese Curricular
I — Identificação:
Nome — Ana Paula Carvalho Homem de Gouveia
Data de Nascimento — 26 de agosto de 1961
Naturalidade — S. José Ponta Delgada Açores

II — Habilitações Académicas:
Licenciatura em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, 

em Lisboa, concluída em 1985.
Por opção, no ano letivo 2004/2005, obteve aproveitamento nas dis-

ciplinas de Auditoria, Contabilidade I e II, Contabilidade Analítica e 
Fiscalidade, no Curso de Licenciatura de Gestão de Empresas, professado 
na Universidade dos Açores.

III — Percurso Profissional mais relevante:

De novembro de 1985 a setembro de 1990, pertenceu aos Quadros 
da Empresa de Eletricidade dos Açores, como Técnica Superior do 
Departamento de Planeamento e Controlo de Gestão.

De setembro de 1990 a dezembro de 2004, pertenceu aos Quadros 
da Empresa Cimentaçor, Cimentos dos Açores L.da, como Diretora dos 
Serviços Administrativos e Financeiros.

Por Despacho do Magnífico Reitor da Universidade dos Açores, de 
10 de dezembro de 2004, foi nomeada em Comissão de Serviço, para 
exercer o cargo de Administradora da mesma Universidade, legalmente 
equiparada a Subdiretor Geral, com efeitos a partir de 10 de janeiro de 
2005 até 4 de julho de 2011.

Por Despacho do Magnífico Reitor da Universidade dos Açores de 8 
de julho de 2011, foi nomeada em Comissão de Serviço, para exercer 
o cargo de Administradora dos Serviços de Ação Social Universidade, 
legalmente equiparada a Subdiretor Geral, de 6 de julho de 2011 a 
setembro de 2014.

Por Despacho do Magnífico Reitor da Universidade dos Açores foi 
nomeada Diretora Executiva dos Serviços de Ação Social da Universi-
dade dos Açores com efeitos 4 de setembro de 2014.

IV — Formação Profissional

Curso Intensivo de Inglês, setembro de 1978 a dezembro de 1978, na 
Universidade Northeasten em Boston, Estados Unidos;


