
15872  Diário da República, 2.ª série — N.º 115 — 18 de junho de 2014 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 520/2014
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Univer-

sitária, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, 
com a nova redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 31 de 
agosto de 2009, o Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. 
Doutor António Manuel Bensabat Rendas, por despacho de vinte 
e três de abril de dois mil e catorze, faz saber que está aberto 
concurso documental, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar do dia 
imediato ao da publicação deste Edital no Diário da República, 
para recrutamento de 1 posto de trabalho de Professor Auxiliar na 
Área Disciplinar de Direito Público (1.º Grupo) da Faculdade de 
Direito desta Universidade.

O presente concurso é documental, tem caráter internacional e rege-
-se pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do referido 
Estatuto.

I — Em conformidade com o que determina o aludido Estatuto, é 
requisito para a candidatura ao concurso em apreço, nos termos do 
artigo 41.º -A:

a) Ser titular do grau de doutor.

Os candidatos deverão ser detentores do grau de doutor em área 
relevante para a área disciplinar em que é aberto o concurso.

II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos, de preferên-
cia, em suporte digital, presencialmente na Reitoria da Universidade 
Nova de Lisboa, sita no Campus de Campolide, 1099 -085 Lisboa, por 
via postal ou através de correio eletrónico, em formulário disponível na 
Divisão de Concursos e Provas Académicas e on -line.

O processo de candidatura deverá ser instruído com a documentação 
a seguir indicada:

a) Documentos comprovativos do preenchimento do requisito exigido 
no número I;

b) 7 exemplares do curriculum vitæ do candidato;
c) 2 exemplares de cada um dos trabalhos mencionados no curriculum, 

impressos ou em suporte digital.

Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de 
recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por decla-
ração prestada no requerimento/formulário, disponível na Divisão de 
Concursos e Provas Académicas da Reitoria da Universidade Nova de 
Lisboa e on -line.

Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo referido no preâm-
bulo deste Edital, os seus requerimentos/formulários instruídos com os 
documentos nele mencionados.

III — Os critérios, indicadores e ponderações, com vista à avaliação 
e seriação dos candidatos, que foram objeto de aprovação, pelo júri, 
são os seguintes:

1 — Desempenho Científico — (75 %):
1.1 — Publicações de artigos e livros científicos — (0 -40);
1.2 — Outra atividade científica relevante (de acordo com a alínea a) 

do n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento de Concursos da UNL) — 0 -15;
1.3 — Lecionação de uma aula sobre a matéria da área do concurso (0 -20).
2 — Capacidade Pedagógica — (20 %).
3 — Outras atividades relevantes — (5 %).
A aula referida no n.º 1 terá a duração de 45 minutos. A data e hora 

da aula serão marcadas pelo júri, com, pelo menos, 15 dias de antece-
dência.

IV — O júri tem a seguinte constituição:

Presidente: Prof. Doutor José João Gordo Nunes Abrantes, Pró -Reitor 
da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências;

Vogais:

Doutor Wladimir Augusto Correia Brito, Professor Catedrático da 
Faculdade de Direito da Universidade do Minho;

Doutor Jorge Cláudio Bacelar Gouveia, Professor Catedrático da 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa;

Doutora Maria Luisa Conceição Duarte, Professora Associado com 
agregação da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;

Doutor Manuel Afonso da Silva Vaz, Professor Associado com 
agregação da Faculdade de Direito da Universidade Católica 
(Porto);

Doutor Nuno José Cardoso da Silva Piçarra, Professor Associado com 
agregação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

1 — Terminado o prazo das candidaturas, reúne -se o júri para avalia-
ção e ordenação dos candidatos. No caso de haver exclusão de algum dos 
candidatos, proceder -se -á à audiência prévia, nos termos do artigo 100.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

2 — Apreciadas as respostas dos candidatos excluídos e após a respe-
tiva deliberação, ou no caso da admissão da totalidade dos candidatos, o 
júri procederá à avaliação e ordenação dos mesmos, à luz dos critérios 
mencionados no número III.

V — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

E para constar se lavrou o presente Edital.

9 de junho de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel Ben-
sabat Rendas.

207884869 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Direito

Declaração de retificação n.º 619/2014
Por ter sido publicado com inexactidão, procede -se à retificação do 

despacho (extrato) n.º 2019/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 2014, a p. 3893, torna -se público 
que, onde se lê «com efeitos a partir de 19 de abril de 2014» deve ler -se 
«com efeitos a partir de 20 de abril de 2014».

30 de maio de 2014. — O Diretor, Cândido da Agra.
207881036 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Despacho n.º 7976/2014
Conforme o disposto no Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, 

sucessivamente alterado, que regula o regime jurídico dos Graus e 
Diplomas do Ensino Superior, a entrada em funcionamento de novas 
licenciaturas, mestrados e doutoramentos carece de acreditação prévia 
e está sujeita a publicação nos termos do despacho n.º 22/DIR/2010, 
de 1 de junho.

Assim:

a) No seguimento da acreditação prévia pela Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior;

b) Na sequência do registo R/A  -Cr 14/2014, efetuado conforme o 
disposto no n.º 3 do despacho n.º 22/DIR/2010, de 1 de junho;

c) Após aprovação do regulamento pelos órgãos competentes da 
Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro.

Procede -se em anexo, nos termos estabelecidos pelo despacho 
n.º 10543/2005, de 11 de maio, à publicação do regulamento, estru-
tura curricular e plano de estudos referentes à criação da licenciatura 
(1.º ciclo) em Tecnologias de Apoio e Acessibilidade.

9 de junho de 2014. — O Reitor, António Augusto Fontainhas 
Fernandes.

Regulamento do curso de Licenciatura (1.º ciclo) 
em Tecnologias de Apoio e Acessibilidade

Artigo 1.º

Âmbito de aplicação

O presente regulamento disciplina o regime especial aplicável ao 
curso de Licenciatura em Tecnologias de Apoio e Acessibilidade, adiante 
simplesmente designado por «Curso», lecionado pela Universidade de 
Trás -os -Montes e Alto Douro, a seguir designada por «UTAD».




