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Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenadora da Área de Provas Académicas e Concursos do Departa-
mento de Assuntos Académicos dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa, a Dr.ª Paula Rosa Gomes Fialho Matos Rei, com efeitos a 
partir de 13 de novembro de 2013.

Nota curricular
Licenciatura em Sociologia pela Universidade Autónoma de Lisboa.
A 26 de outubro de 2010, foi nomeada, em comissão de serviço, Chefe 

de Divisão Pedagógica, posteriormente designada Divisão de Acredita-
ção, Provas e Concursos, do Departamento Académico da Reitoria da 
Universidade de Lisboa, funções que exerce até à presente data.

De 6 de abril de 2010 a 25 de outubro de 2010, exerceu funções como 
chefe da Divisão Pedagógica, em regime de substituição.

A 8 de abril de 2004, foi nomeada chefe da Divisão Pedagógica 
da Direção dos Serviços Académicos da Reitoria da Universidade de 
Lisboa, em comissão de serviço, que foi renovada com efeitos a 8 de 
abril de 2007.

A 19 de maio de 2003 foi nomeada, em regime de substituição e por 
conveniência urgente de serviço, chefe da Divisão Pedagógica da Di-
reção dos Serviços Académicos da Reitoria da Universidade de Lisboa, 
funções que exerceu, nesse regime, até 7 de abril de 2004.

De 27 de junho de 2002 a 18 de maio de 2003, exerceu funções 
como técnica superior de 1.ª classe na Divisão de Recursos Humanos 
da mesma Reitoria.

A 10 de janeiro de 2000, foi nomeada definitivamente na categoria 
de técnica superior de 2.ª classe do quadro de pessoal da Reitoria da 
Universidade de Lisboa, por reclassificação.

A 1 de outubro de 1998, passou a exercer funções equiparadas às de 
técnico superior de 2.ª classe.

Em 1 de abril de 1998, foi integrada no quadro, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 195/97, de 31 de julho.

De 1 de outubro de 1990 a 31 de março de 1998, exerceu funções na 
Secção de Pessoal da Reitoria da Universidade de Lisboa, na categoria 
de terceiro -oficial, posteriormente designada por assistente administra-
tivo, em situações de contrato a termo certo e de regime de prestação 
de serviços.

Frequentou com aproveitamento o curso FORGEP — Programa de 
Formação em Gestão Pública e o Seminário de Alta Direção — Instituto 
Nacional de Administração.

13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

207447476 

 Despacho n.º 16101/2013
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos 
titulares de cargos de direção intermédia, designadamente de 2.º grau, 
é efetuado de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou 
designados por tempo indeterminado, que possuam competência técnica 
e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo 
que reúnam quatro anos de experiência profissional em funções, cargos 
carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura;

Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 8.º dos Estatutos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo 
ao Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, os Coor-
denadores de Área das unidades operativas dos Serviços Centrais da 
Universidade de Lisboa, são equiparados, para todos os efeitos legais, 
a cargo de direção intermédia de 2.º grau;

Considerando que o Dr. Nuno Miguel Fernandes Alves é possuidor 
de um relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo 
detém características adequadas ao exercício do cargo de Coordenador 
da Área de Estudantes e Certificação Académica do Departamento 
de Assuntos Académicos dos Serviços Centrais da Universidade de 
Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenador da Área de Estudantes e Certificação Académica do Depar-
tamento de Assuntos Académicos dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa, o Dr. Nuno Miguel Fernandes Alves, com efeitos a partir de 
13 de novembro de 2013.

Nota curricular
Licenciatura em Geografia e Planeamento Regional variante Geografia 

Humana, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Exerceu funções de Chefe de Divisão de Alunos do Departamento 

Académico da Reitoria da Universidade de Lisboa.
Coordenador do Núcleo de Estatística do Departamento Académico 

da Reitoria.
Desempenhou funções de Técnico Superior na Reitoria da Univer-

sidade de Lisboa, exercendo funções de recolha e produção de dados 
estatísticos do Ensino Superior.

Exerceu funções de cariz administrativo na Multiger SA.
Tem participado em vários cursos de formação de que se destacam 

diferentes “Certificados”, em que obteve aprovação.
13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 

António Cruz Serra.
207447395 

 Despacho n.º 16102/2013
Nos termos da alínea a) do artigo 40.º do Código de Procedimento 

Administrativo, revogo, com efeitos a 29 de novembro de 2013, o meu 
Despacho n.º 13355/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 202, de 18 de outubro, de subdelegação de competências na Senhora 
Professora Doutora Maria Luísa Torres Queiroz de Barros, Diretora 
da Faculdade de Psicologia, para presidência do júri do concurso para 
recrutamento de um posto de trabalho de Professor Auxiliar, na área 
disciplinar de Psicologia Clínica e da Saúde, da Faculdade de Psicologia 
desta Universidade, publicado pelo Edital n.º 715/2013, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 135, de 16 de julho.

29 de novembro de 2013. — O Vice -Reitor, António Feijó.
207442534 

 Edital n.º 1085/2013
Por Acórdão proferido em 27 de outubro de 2011, pelo Tribunal 

Central Administrativo Sul (TCA Sul), no Processo n.º 667/05, 2.º juízo, 
1.ª secção, foi julgado procedente o recurso jurisdicional da sentença 
proferida em 28 de setembro de 2004, pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Lisboa, tendo sido anulado o concurso para provimento de 
uma vaga de professor catedrático para a área de Ciências Médicas, 
aberto por Edital (extrato) publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 3/2000, de 5 de janeiro.

Nestes termos, em sede de execução do aludido Acórdão, irá o pre-
sente concurso ser repetido a partir da fase de admissão dos candidatos, 
tendo sido desencadeado pela Universidade de Lisboa o procedimento 
tendente à constituição de um novo júri e à prévia definição dos critérios 
de avaliação dos elementos curriculares dos candidatos.

I — O júri do concurso é composto pelos seguintes membros:
Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor António 

Cruz Serra.
Vogais:
Doutor António Abel Garcia Meliço Silvestre, Professor Catedrático 

da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Doutor José Agostinho Marques Lopes, Professor Catedrático da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Doutor Patrício Manuel Vieira Araújo Soares da Silva, Professor 

Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Doutor João Lobo Antunes, Professor Catedrático da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa.
Doutora Maria do Carmo Salazar Velez Roque da Fonseca, Profes-

sora Catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

II — São critérios de avaliação e ordenação dos candidatos os se-
guintes:

1 — O concurso para professor catedrático tem como finalidade 
averiguar o mérito da obra científica dos candidatos, a sua capacidade 
de investigação e o valor da atividade pedagógica já desenvolvida.

2 — A aprovação e ordenação dos candidatos são feitas tomando em 
consideração o mérito científico e pedagógico do Curriculum Vitae de 
cada candidato.

3 — Na apreciação do mérito científico e pedagógico do Curriculum 
Vitae são tomados em consideração os seguintes critérios:

3.1 — Desempenho científico: 50 %
a) Produção científica que tenha resultado em publicações científi-

cas, considerando a sua qualidade e impacto da sua publicação (55 %)
b) Liderança e participação em projetos de investigação, bem como 

a constituição de equipas científicas (15 %)
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c) Comunicações, conferências e organização de encontros científicos 
(10 %)

d) Orientação de dissertações académicas, intervenção em júris acadé-
micos, de arbitragem científica de revistas e de candidaturas a projetos 
ou bolsas de investigação (15 %)

e) Prémios e outras distinções (5 %)

3.2 — Desempenho pedagógico: 50 %
a) Atividades letivas atendendo -se à qualidade e diversidade do tra-

balho (60 %)
b) Cargos e funções na área pedagógica (10 %)
c) Coordenação ou dinamização de projetos pedagógicos, incluindo 

novos cursos ou reforma e atualização de programas de estudo e trabalho 
de inovação pedagógica (30 %)

4 — Ordenação final dos candidatos:
a) Na seriação dos candidatos ao presente concurso cada membro 

do júri ordena a lista dos candidatos por ordem decrescente do mérito, 
sendo com base na sua lista ordenada dos candidatos que cada membro 
do júri participa nas votações.

b) O júri vota inicialmente para o 1.º lugar, depois para o 2.º lugar, e 
assim sucessivamente, até à ordenação final dos candidatos admitidos.

A decisão do júri é tomada por maioria, ficando consignada em ata 
com indicação do sentido dos votos, individualmente expressos e dos 
respetivos fundamentos.

c) Concluída a aplicação dos critérios de seleção, o júri procede à 
elaboração do relatório final, subscrito por todos os seus membros.

III — Disposições legais aplicáveis:
Tendo em conta que no presente concurso se irá proceder à reconsti-

tuição da situação atual e hipotética que existiria se o ato anulado não 
tivesse sido praticado, serão observadas as disposições legais do Estatuto 
da Carreira Docente Universitária aprovado pelo Decreto  -Lei n.º 448/79, 
de 13 de novembro, alterado por ratificação, pela Lei n.º 19/80, de 16 de 
julho, aplicáveis ao concurso para a categoria de professor catedrático.

12 de novembro de 2013. — O Reitor, António Cruz Serra.
207441935 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 16103/2013
Por despacho de 07 de janeiro de 2013, do Reitor da Universidade 

de Lisboa:
Autorizada a contratação, em regime de Contrato de Trabalho em Fun-

ções Públicas, a Termo Resolutivo Certo, do Doutor Pedro Manuel Barbosa 
Ferraz de Abreu, na categoria de Professor Catedrático Convidado, esca-
lão 1, índice 285, da tabela aplicável aos docentes universitários, em regime 
de tempo parcial, a 60 %, para o mapa de pessoal docente da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, a partir de 01 -01 -2013, por um ano.

15 de maio de 2013. — O Diretor da Faculdade de Ciências, José 
Manuel Pinto Paixão.

207438817 

 Despacho n.º 16104/2013
Por despachos do Reitor da Universidade de Lisboa, datados de 14 de 

março de 2013, foram autorizadas as seguintes contratações, como 
Monitores (auferindo 40 % do vencimento de Assistente Estagiário, em 
regime de tempo integral, da tabela aplicável aos docentes universitários), 
mediante a celebração de Contratos de Trabalho em Funções Públicas, a 
Termo Resolutivo Certo, para o mapa de pessoal docente da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa:

Jorge Miguel Nogueira Ponte, a partir de 1 de março de 2013, por 
seis meses;

Pamela Teubig, a partir de 11 de março de 2013, por um ano.
15 -05 -2013. — O Diretor da Faculdade de Ciências, José Manuel 

Pinto Paixão.
207439019 

 Faculdade de Medicina

Contrato (extrato) n.º 795/2013
Nos termos e para os efeitos previstos no artº37 da Lei n.º 12 -A/2008 

de 27/02 e no artigo 62.º -A do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31/08, torna-

-se público que após autorização de 26/11/2013 do Diretor da Faculdade 
de Medicina por delegação do Reitor da U. Lisboa, foi celebrado entre a 
Faculdade de Medicina da UL e a Mestre Bárbara Silveira Dias Flor de 
Lima, um contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, com início a 02/12/2013 válido por dois anos, eventualmente reno-
vável, ficando este trabalhador com a categoria de Assistente Convidado, 
com remuneração correspondente a 30 % da categoria de Assistente no 
índice 140 da tabela remuneratória dos docentes universitários.

4 de dezembro de 2013. — O Secretário -Coordenador, Dr. Luís Pereira.
207447679 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso (extrato) n.º 15093/2013
Por despacho de 22 de novembro de 2013, do Presidente do Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas, por delegação de compe-
tências:

Mestre Sandra Isabel Rasteiro Firmino, Assistente do Instituto Supe-
rior de Ciências Sociais e Políticas, autorizada, nos termos da alínea c) 
do n.º 3 do artº 10.º, Regime transitório do Decreto -Lei n.º 205/2009, 
de 31 de agosto, a prorrogação do contrato por um biénio, produzindo 
efeitos a 21 -02 -2014. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas)

29 de novembro de 2013. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida 
Santos.

207442089 

 Aviso (extrato) n.º 15094/2013
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna  -se público que a lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
um posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 10397/2013, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 159, de 20 de agosto de 2013, homologada 
por despacho de 02.12.2013 do Senhor Presidente do Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, encontra -se 
afixada nas instalações do mesmo Instituto podendo também ser con-
sultada na página eletrónica do ISCSP (www.iscsp.ulisboa.pt).

02.12.2013. — O Diretor Executivo do ISCSP, Acácio de Almeida 
Santos.

207441051 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso n.º 15095/2013

Procedimento concursal comum, para preenchimento de 2 postos de tra-
balho na categoria/carreira de Assistente Técnico do mapa de pessoal 
da Universidade do Minho — projeto de lista unitária de ordenação 
final dos candidatos aprovados e das exclusões ocorridas no decurso 
da aplicação dos métodos de seleção — audiência dos interessados.
Em cumprimento das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 36.º e 

alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
notificam -se os candidatos ao procedimento concursal aberto pelo Aviso 
n.º 9021/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134, de 15 
de julho de 2013, ref.ª CIT -10/13 -DFP(2), de que, para efeitos de realização 
da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo e do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
o projeto de lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e 
das exclusões ocorridas no decurso da aplicação dos métodos de seleção 
se encontram afixados no átrio do edifício da Universidade do Minho, sito 
no Largo do Paço, em Braga, bem como disponível na página eletrónica da 
UM em http://intranet.uminho.pt no separador procedimentos concursais.

É concedido aos candidatos o prazo de 10 dias úteis, contado nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, para querendo, se pronunciarem por escrito sobre o que 
se lhes oferecer, devendo utilizar para o efeito o formulário “Exercício 
do Direito de Participação dos Interessados”, disponível na página 
eletrónica da UM em http://intranet.uminho.pt no separador procedi-
mentos concursais.




