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10.2 — Realizada a audiência dos interessados, o júri aprecia as 
alegações oferecidas e aprova a lista de ordenação final dos candidatos.

11 — Prazo de decisão final
11.1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o prazo de 

proferimento da decisão final do júri não pode ser superior a noventa 
dias seguidos, contados a partir da data limite para a apresentação das 
candidaturas.

11.2 — O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado 
quando o elevado número de candidatos e ou a especial complexidade 
do concurso o justifique.

12 — Publicação do edital do concurso
Para além da publicação na 2.ª série do Diário da República, o presente 

edital é também publicado:
a) Na bolsa de emprego público;
b) No sítio da internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., 

nas línguas portuguesa e inglesa;
c) No sítio da internet da Universidade do Minho, nas línguas por-

tuguesa e inglesa.

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

18 de outubro de 2013. — O Reitor, António Augusto Magalhães 
da Cunha.
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 6.3 — A pontuação final (PF) do candidato será obtida por:

PF = 0,60 × (PC × 0,65 + RCC × 0,15 + CRPC × 0,15 + CLDAI ×
× 0,05) + 0,30 × (AL × 0,50 + IVPP × 0,25 + CPPP ×

× 0,10 + OE × 0,15) + 0,10 × OAR

7 — Avaliação e seleção
7.1 — Finda a fase de admissão ao concurso, o júri dá início à apre-

ciação das candidaturas, tendo em conta os critérios e os parâmetros 
constantes do presente edital.

7.2 — O júri delibera, em primeiro lugar, sobre a aprovação em mérito 
absoluto, com base no mérito do currículo global dos candidatos na área 
disciplinar do concurso e tendo ainda em conta, cumulativamente, o 
cumprimento do seguinte requisito específico:

7.2.1 — Apresentação pelo candidato de, pelo menos, dois artigos 
publicados, ou aceites definitivamente para publicação, em revistas 
científicas indexadas na Thompson ISI Web of Knowledge ou classifi-
cadas na sua categoria nos dois primeiros quartis do SCImago Journal 
Rank index.

7.3 — No caso de não aprovação em mérito absoluto, o júri deve 
proceder à audiência prévia dos candidatos excluídos que, querendo, 
se podem pronunciar no prazo de dez dias, aplicando -se o referido nos 
n.os 3 a 7 do artigo 26.º do Regulamento.

7.4 — O júri procede, de seguida, à avaliação dos candidatos apro-
vados em mérito absoluto, considerando os critérios e parâmetros de 
avaliação, bem como os respetivos fatores de ponderação, constantes 
do presente edital.

7.5 — A classificação final dos candidatos é expressa na escala nu-
mérica de 0 a 100.

8 — Documentação complementar
Sempre que considere necessário, o júri solicita aos candidatos docu-

mentação complementar relacionada com o curriculum vitae apresen-
tado, nos termos e condições previstos no artigo 28.º do Regulamento.

9 — Ordenação e metodologia de votação
9.1 — A ordenação dos candidatos deve ser fundamentada na avalia-

ção feita com base nos critérios e parâmetros de avaliação e correspon-
dentes fatores de ponderação constantes do presente edital.

9.2 — Antes de se iniciarem as votações, cada membro do júri apre-
senta um documento escrito, que será anexo à ata, com a ordenação dos 
candidatos, devidamente fundamentada, considerando para o efeito o 
referido no número anterior.

9.3 — Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a 
ordenação que apresentou, não sendo admitidas abstenções.

9.4 — O júri utilizará a seguinte metodologia de votação, para a 
formação da maioria absoluta na ordenação dos candidatos:

A primeira votação destina -se a determinar o candidato a colocar em 
primeiro lugar. No caso de um candidato obter mais de metade dos votos 
dos membros do júri presentes na reunião, fica colocado em primeiro 
lugar. Se tal não acontecer, repete -se a votação, apenas entre os candi-
datos que obtiveram votos para o primeiro lugar, depois de retirado o 
candidato menos votado na primeira votação.

No caso de ter havido empate entre dois ou mais candidatos na posição 
de menos votado, e houver pelo menos um que não ficou nessa posi-
ção, faz -se uma votação apenas sobre esses candidatos que ficaram em 
último, para os desempatar. Se nesta votação restrita o empate persistir 
em relação ao mesmo conjunto de elementos, o Presidente do júri decide 
qual o candidato a eliminar. Se o empate persistir, mas em relação a um 
conjunto diferente de candidatos, repete -se, nesse caso, o processo de 
desempate. O processo repete -se até um candidato obter mais de metade 
dos votos para o primeiro lugar. Retirado esse candidato, repete -se todo 
o processo para o segundo lugar, e assim sucessivamente, até se obter 
uma lista ordenada de todos os candidatos admitidos.

No caso de ter havido empate entre dois ou mais candidatos na posição 
de menos votado, e houver pelo menos um que não ficou nessa posi-
ção, faz -se uma votação apenas sobre esses candidatos que ficaram em 
último, para os desempatar. Se nesta votação restrita o empate persistir 
em relação ao mesmo conjunto de elementos, o Presidente do júri decide 
qual o candidato a eliminar. Se o empate persistir, mas em relação a um 
conjunto diferente de candidatos, repete -se, nesse caso, o processo de 
desempate. O processo repete -se até um candidato obter mais de metade 
dos votos para o primeiro lugar. Retirado esse candidato, repete -se todo 
o processo para o segundo lugar, e assim sucessivamente, até se obter 
uma lista ordenada de todos os candidatos admitidos.

10 — Participação dos interessados e decisão
10.1 — O projeto de ordenação final é notificado aos candidatos, 

para efeitos de realização da audiência dos interessados, nos termos do 
artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
aplicando -se, com as devidas adaptações, o disposto no artigo 26.º do 
Regulamento.

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 1002/2013
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 oito de janeiro 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 Comportamento do Consumidor da 
Faculdade de Economia (NOVA School of Business and Economics), 
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 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 do requisito exigido 
no número I;

b) 8 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.
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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 — Na vertente do Desempenho Científico — (I — 35 %)
1.1 — Artigos científicos ou submetidos para publicação em revis-

tas internacionalmente consideradas como sendo de topo, na área de 
investigação relevante;

1.2 — Qualidade da tese de doutoramento;
1.3Comunicações e apresentações em Congressos e Colóquios Cien-

tíficos.
2 — Na vertente da Capacidade Pedagógica — (C — 65 %):
2.1 — Experiência de Ensino de Comportamento do Consumidor para 

alunos de Economia e Gestão, dando -se especial destaque à informação 
quantitativa referente a avaliações do docente por parte dos alunos e 
autoridades pedagógicas.

2.2 — Materiais pedagógicos:
2.3 — Prémios destinados a premiar práticas pedagógicas;
3 — Outras atividades relevantes (majoração (m) até 25 %)
3.1 — Participação em instituições, comissões ou entidades homólo-

gas, de caráter científico relacionadas com o respetivo âmbito curricular 
do candidato e ou participação em júris de prémios científicos relacio-
nadas com o respetivo âmbito curricular do candidato, nomeadamente 
nos aspetos relevantes para o ensino de Comportamento do Consumidor 
para alunos de Economia e ou Gestão.

Os candidatos deverão ter a capacidade de lecionar em Português e 
Inglês, dado o grau de internacionalização dos programas académicos 
da referida Faculdade.

Em todos estes elementos de ponderação deve ser dada relevância 
a candidatos que demonstrem um grau de internacionalização signifi-
cativo.

Sendo “I” o indicador referente à vertente do desempenho cientí-
fico; “C” o indicador referente à vertente de Capacidade Pedagógica e 
“m” a majoração referente a outras atividades relevantes. Os critérios 
serão agregados de acordo com uma média geométrica do Desempe-
nho Científico e da Capacidade Pedagógica sobre a qual é aplicada a 
majoração indicada:

I 0,35 × C 0,65 × (1+ m)

Sendo “m” um valor entre O e 0,25

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

versidade Nova de Lisboa, por delegação de competências:
Vogais:.Doutor Theo Verhallen, Professor, TiasNimbas Business 

School, University of Tilburg;
Doutor João José Quelhas Mesquita Mota, Professor Catedrático 

do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de 
Lisboa;

Doutor Mário Lino Barata Raposo, Professor Catedrático do Depar-
tamento de Gestão e Economia da Universidade da Beira Interior;

Doutor José Jacinto Patacas de Aragão Mata, Professor Catedrático 
da Nova School of Business and Economics/Faculdade de Economia 
da Universidade Nova de Lisboa;

Doutor Avelino Miguel da Mota de Pina e Cunha, Professor Catedrá-
tico da Nova School of Business and Economics/Faculdade de Economia 
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.

16 de outubro de 2013. —  O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 
Bensabat Rendas.

207329694 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Direito

Despacho (extrato) n.º 13929/2013
De harmonia com o disposto no artigo 22.º, n.º 1 c) dos Estatutos 

da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, homologados por 
despacho normativo n.º 26356/2009 de 3 de dezembro, publicado em 
Diário de Republica, 2.ª série, n.º 234 e nos termos do disposto nos ar-
tigos 35.º e 37.º do Código de Procedimento Administrativo, delego no 
vogal docente do Conselho Executivo, Mestre António Manuel Tavares 
de Almeida Costa, a competência para a prática dos seguintes atos:

a) Despachar sobre todas as matérias, assuntos e processos relacio-
nados com os estudantes;

b) Autorizar, nos termos da lei, o estatuto trabalhador -estudante.

Consideram -se ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes 
agora delegados, tenham sido entretanto praticados desde o dia 1 de 
setembro de 2013.

15 de outubro de 2013. — O Diretor da Faculdade, Prof. Doutor 
Cândido da Agra.
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 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Despacho n.º 13930/2013
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 128.º do Regime 

Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro, o administrador tem as competências 
que lhe sejam fixadas nos Estatutos e as que lhe sejam delegadas pelo 
reitor.

Em conformidade com o disposto no artigo 82.º Estatutos da Uni-
versidade de Trás -os -Montes e Alto Douro, compete ao administrador 
dos SAS assegurar a gestão corrente dos Serviços, designadamente 
a elaboração de propostas de orçamento, do plano de atividades, do 
relatório de atividades e contas e do regulamento interno.

Assim, sem prejuízo das competências próprias e das competências 
que lhe venham a ser delegadas por outros órgãos e de outras que se 
mostrem pertinentes, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 92.º do 
RJIES e do n.º 3 do artigo 88.º dos Estatutos da Universidade e nos 
artigos 109.º e 110.º do Código dos Contratos Públicos, conjugados 
com os artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, delego na mestre Elsa Rocha de Sousa Justino, administradora 
para a Ação Social, a competência para a prática dos seguintes atos:

1 — Atos de gestão geral:
1.1 — Superintender, administrativamente os Serviços de Ação Social 

da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro, garantindo o seu bom 
funcionamento;

1.2 — Assegurar a orientação geral dos Serviços enunciados no nú-
mero anterior e acompanhar a sua atuação;

1.3 — Coordenar a ação dos recursos humanos, de forma a garantir 
a uniformidade de procedimentos e a articulação entre a Administração 
e os Serviços;

1.4 — Coordenar a elaboração dos planos de atividades, dos projetos 
e planos financeiros plurianuais e dos correspondentes orçamentos, 
propondo as alterações necessárias e assegurando a fiscalização da sua 
execução, através da elaboração de relatórios de execução e demais 
documentos de prestação de contas;

1.5 — Acompanhar a atuação do fiscal único nas suas relações com 
os SASUTAD;

1.6 — Propor as medidas que entenda adequadas à prossecução dos 
objetivos definidos para os Serviços de Ação Social;

1.7 — Autorizar a passagem de certidões e declarações, no âmbito 
de ação dos SASUTAD, bem como a restituição de documentos aos 
interessados;

1.8 — Promover o tratamento das informações e declarações prestadas 
pelos estudantes candidatos a beneficiários da ação social;

1.9 — Promover, subscrevendo as respetivas ordens de publicação, a 
inserção no Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia 
dos atos de eficácia externa e demais atos e documentos que neles devam 
ser publicados, nos termos legais;

1.10 — Instituir, divulgar e implementar nos SASUTAD as medidas 
de modernização administrativa que visem um melhor acolhimento e 
atendimento aos utentes e uma simplificação de procedimentos, pro-
movendo uma política de desenvolvimento da qualidade global dos 
serviços prestados;




