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Ramos Especialidades Disciplinas afins

Medicina Tropical  . . . . . . . . . . . . . Patologias e Clínica das Doenças Tropicais. . . . . . . . . . . Clínica das Doenças Tropicais.
Dermatologia Tropical.
Patologia das Doenças Tropicais.
Pediatria Tropical.

Saúde Internacional  . . . . . . . . . . . . Saúde Internacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bioestatística.
Epidemiologia.
Gestão e Planeamento.
Saúde Comunitária.
Sistemas de Saúde.

 Fica revogado o despacho n.º 6460/98, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 92, de 20 de abril.

9 de junho de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel Bensabat 
Rendas.

207885654 

 Edital n.º 525/2014
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universi-

tária, 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 Privado (2.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 vitae 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 mencionado.

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 compe-
tências.

Vogais:
Doutor Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Professor Catedrático da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;
Doutor Pedro Manuel de Melo Paes de Vasconcelos, Professor Cate-

drático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
Doutor Manuel Carneiro da Frada, Professor Associado da Faculdade 

de Direito da Universidade do Porto;
Doutor José João Gordo Nunes Abrantes, Professor Associado com 

agregação da Faculdade de Direito Universidade Nova de Lisboa;
Doutora Ana Maria Correia Rodrigues Prata, Professora Associada 

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.
207885102 

 Edital n.º 526/2014
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universi-

tária, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com a 
nova redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 31/08/2009, o 
Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel 
Bensabat Rendas, por despacho de vinte e quatro de março 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 Edi-
tal no Diário da República, para recrutamento de 1 posto de trabalho 
de Professor Auxiliar na Área Disciplinar de Sistemas de Informação 
Geográfica do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação 
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, são 
requisitos para a candidatura ao concurso em apreço, nos termos do 
artigo 41.º -A

a) Ser titular do grau de doutor

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

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

a) Documento comprovativo do preenchimento do requisito exigido 
no número I;

b) 7 exemplares do curriculum do candidato, acompanhado de cópia 
dos trabalhos nele mencionados, 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 UNL e on -line.

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

III — Os critérios, indicadores e ponderações, com vista à avaliação 
e seriação dos candidatos, aprovados pelo júri, são os seguintes:

1 — Na vertente do Desempenho Científico (40 %):
1.1 — Publicação de Artigos Científicos;
1.2 — Publicação de livros e capítulos de livros científicos;
1.3 — Coordenação e participação em projetos de investigação: coor-

denação de unidades de investigação, prémios e distinções académicas 
e patentes registadas;

1.4 — Comunicações apresentadas em congressos e colóquios cien-
tíficos e publicações em livros de atas;

1.5 — Participação em órgãos de revistas científicas e em júris de 
prémios cientícos; participação em comissões, organizações ou redes 
de caráter científico e revisão de artigos científicos;

1.6 — Orientações de teses de doutoramento;
1.7 — Orientações de teses, projetos e relatórios de estágio de mes-

trado.
2 — Na vertente da Capacidade Pedagógica (30 %):
2.1 — Diversidade de unidades curriculares ensinadas (matérias e 

ciclos de estudos);
2.2 — Publicação de lições e outro material pedagógico;
2.3 — Participação em júris de provas académicas e de concursos 

das carreiras docente e de investigação;
2.4 — Experiência internacional;
2.5 — Avaliação da docência por parte dos alunos.
3 — Outra actividade relevante (30 %):
3.1 — Divulgação científica (cursos, seminários, conferências e pu-

blicações de divulgação científica)
3.2 — Prestação de serviços à comunidade;
3.3 — Participação em órgãos académicos;
3.4 — Participação em tarefas de gestão universitária (participação em 

comissões, grupos de trabalho no ISEGI ou na UNL e júris não incluídos 
no ponto 2.3 da vertente da capacidade pedagógica)

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 (Des-
pacho 14013/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212 
de 01 de novembro).

Vogais:
Doutor Marco Octávio Trindade Painho, Professor Catedrático do 

Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da Universidade 
Nova de Lisboa;

Doutora Maribel Yasmina Campos Alves Santos, Professora Associada 
com agregação da Escola de Engenharia da Universidade do Minho;

Doutor Fernando José Ferreira Lucas Bação, Professor Associado 
com agregação do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Infor-
mação da Universidade Nova de Lisboa;

Doutor João Carlos da Costa Catalão Fernandes, Professor Associado 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;

Doutora Maria Alexandra Fonseca, Investigadora Principal da Di-
reção Geral do Território.

V — Avaliação das candidaturas:
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.

VI — 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.
12 de junho de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
207887509 

 Faculdade de Direito

Regulamento n.º 248/2014
Na sequência do processo de acreditação dos ciclos de estudos da 

Faculdade de Direito desta Universidade, foram aprovadas alterações 
às normas regulamentares respeitantes ao Terceiro Ciclo de Estudos 
Conducente ao Grau de Doutor em Direito. Este Ciclo foi objeto de 
registo na Direção -Geral do Ensino Superior com o número R/B -AD 
312/2008, em cumprimento das normas técnicas publicadas em anexo 
ao Despacho n.º 10543/2005 (2.ª série), de 11 de maio, de acordo com 
o que determinam os artigos 12.º e 43.º do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 
22 de fevereiro.

Tendo em vista as alterações introduzidas à sua versão primitiva, 
republicam -se as referidas normas.

Regulamento do Terceiro Ciclo de Estudos
Conducente ao Grau de Doutor(a) em Direito

Artigo 1.º
Objeto

1 — A Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa promove 
a realização de um ciclo de estudos conducente ao grau de doutor(a) em 
Direito, adiante designado como «Programa».

2 — A existência deste Programa não prejudica outras formas de 
acesso ao doutoramento previstas na lei.

Artigo 2.º
Direção

O Programa será dirigido pelo professor coordenador do 3.º ciclo, 
coadjuvado por um ou dois outros professores, a designar pelo Conselho 
Científico sob proposta do professor coordenador do 3.º ciclo.

Artigo 3.º
Painel de Conselheiros Científicos

A Direção poderá escolher um número máximo de 10 personalidades 
para integrarem o Painel de Conselheiros Científicos do Programa. 
Os membros deste Painel, cuja função é a de aconselhar a Direção nos 
assuntos que esta entender submeter à apreciação de todos ou alguns 
membros do Painel, deverão ser escolhidos de entre a comunidade 
nacional e internacional, devendo ser titulares do grau de doutor ou 
equivalente legal ou detentores de um currículo científico ou profissional 
especialmente relevante.

Artigo 4.º
Candidaturas

1 — O Programa está aberto a:
a) Titulares do grau de mestre ou equivalente legal;
b) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional 

especialmente relevante que seja reconhecido pelo Conselho Científico 
como atestando capacidade equivalente à dos titulares do grau de mestre.

2 — O Conselho Científico fixa o número máximo de estudantes 
admitidos em cada ano do Programa.

Artigo 5.º
Seleção dos candidatos

1 — A seleção dos candidatos fica a cargo de uma Comissão de 
Seleção a designar pela Direção.

2 — Os critérios de seleção serão objetivos, exclusivamente baseados 
no mérito e qualidade dos candidatos, devendo constar do anúncio de 




