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local visível e público no átrio da Reitoria da Universidade Nova de 
Lisboa e disponibilizada na página eletrónica.

19 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será 
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível 
e publico no átrio da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa e dispo-
nibilizada nas páginas eletrónica.

20 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate 
a adotar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro.

21 — 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, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
discriminação.”.

22 — Remuneração: na sequência do procedimento concursal irá ser 
proposta ao candidato selecionado a primeira posição remuneratória da 
carreira e categoria de assistente operacional, a que corresponde o nível 
remuneratório 1, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 
31 de julho, de acordo com a verba disponível cabimentada.

23 — O Júri terá a seguinte composição:
Presidente — Arq. Carla Maria Farias Curado Matias, Diretora de 

Serviços da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.
1.º Vogal efetivo — Arq. David Ribas Maranha, Técnico Superior da 

Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, que substitui o presidente nas 
suas faltas e impedimentos.

2.º Vogal efetivo — Carla Maria Claro Gomes, Coordenadora Técnica 
da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.

1.º Vogal suplente — Dra. Teresa Alexandra Alves da Silva Ribeiro, 
Diretora de Serviços da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.

2.º Vogal suplente — Dra. Ana Rita Raposo Pereira Marante Rodri-
gues, Chefe de Divisão da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.

4 de outubro de 2013. — A Administradora, Fernanda Cabanelas 
Antão.

207302509 

 Despacho n.º 13287/2013
Por despacho de 1 de outubro de 2013, do reitor da Universidade 

Nova de Lisboa, foi o Doutor Fernando José Pires Santana, professor 
catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa, nomeado, precedido de eleição, por conveniência urgente 
de serviço, no cargo de diretor da mesma Faculdade, pelo período de 
quatro anos, com efeitos a partir da data do despacho. (Isento de fisca-
lização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de outubro de 2013. — A Administradora, Fernanda Cabanelas 
Antão.

207301975 

 Edital n.º 981/2013
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, 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 nove de julho de dois 
mil e treze, 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 Sociologia (Sociologia Urbana 
do Território e do Ambiente) da Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas desta Universidade.

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

I — Em conformidade com o que determina o citado Estatuto, são 
requisitos para a candidatura ao concurso em apreço, nos termos do 
art.º 41.º -A.:

a) Ser titular do grau de doutor.

Os candidatos deverão ser detentores do grau de doutor em Socio-
logia.

Os candidatos deverão ser detentores de curriculum vitae relevante 
em Dinâmica dos Territórios e das Populações Metropolitanas.

II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos de preferência 
em suporte digital, presencialmente na Reitoria da Universidade Nova 
de Lisboa, sita no Campus de Campolide, 1099 -085 Lisboa, ou por via 
postal, em formulário disponível no Núcleo 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 dos requisitos exi-
gidos no número I;

b) 8 exemplares do curriculum do candidato;
c) 2 «exemplares de cada um dos trabalhos mencionados no curricu-

lum, impressos ou em suporte digital (CD).

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 supramencionado 
os seus requerimentos/formulários instruídos com os documentos men-
cionados neste Aviso de Abertura.

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

1 — Componente Científica do curriculum vitae (60 %):
1.1 — Publicação de artigos e Livros na área científica do concurso (0 -25);
1.2 — Coordenação e Participação em Projetos de Investigação (0 -15)
1.3 — Comunicações apresentadas em Congressos e Colóquios Cien-

tíficos (0 -5);
1.4 — Orientações de teses (2.º Ciclo e 3.º Ciclo) (0 -5);
1.5 — Organização de atividades científicas na área do concurso 

(0 -5);
1.6 — Outra Atividade Científica (participação em redes interna-

cionais, prémios, pertença a Órgãos Científicos, painéis de avaliação 
científica) (0 -5);

2 — Componente Pedagógica (30 %):
2.1 — Diversidade de unidades curriculares ensinadas (matérias e 

ciclos de estudo) e experiência pedagógica no ensino universitário na 
área disciplinar do concurso (0 -20);

2.2 — Participação em júris académicos de provas e de concursos 
(0 -7);

2.3 — Outra atividade pedagógica relevante (0 -3).
3 — Outras atividades relevantes (10 %)
3.1 — Atividades de extensão universitária (0 -5);
3.2 — Participação na gestão académica (incluindo a direção de 

unidades de investigação) (0 -5).
Em todos estes elementos de ponderação deve ser dada relevância 

a candidatos que demonstrem um grau de internacionalização signifi-
cativo.

IV — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Prof. Doutor José Esteves Pereira, Vice -Reitor da Univer-

sidade Nova de Lisboa, por delegação de competências.
Vogais:
Doutor Fausto Amaro, Professor Catedrático do Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa;
Doutor João Miguel Trancoso Vaz Teixeira, Professor Catedrático da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutor Manuel Carlos Ferreira da Silva, Professor Catedrático do 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho;
Doutor Luís António Vicente Baptista, Professor Catedrático da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa;

Doutor Casimiro Manuel Marques Balsa, Professor Catedrático da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa.

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 art.º 9.º da Constituição, a 
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ati-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação.

E para constar se lavrou o presente Edital.
7 de outubro de 2013. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
207304315 




