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sua admissão à prova seguinte e/ou atribuição do Título de Especialista 
ou Subespecialista.

4 — A classificação final é definida mediante ponderação das classifi-
cações obtidas pelo candidato nas diferentes provas realizadas, de acordo 
com os critérios previamente estabelecidos nas Normas específicas de 
cada Especialidade ou Subespecialidade.

5 — A classificação final de “Aprovado” é atribuída sempre que o 
candidato obtiver classificação positiva, de acordo com o definido no 
n.º 4 do presente artigo.

Artigo 33.º
1 — As pautas intermédias, publicadas entre as diferentes fases de 

avaliação, quando aplicável, serão disponibilizadas às Secções e Dele-
gações Regionais da Ordem, para afixação.

2 — As referidas pautas intermédias deverão espelhar os resultados 
em termos de “Aprovado” à fase seguinte e “Não Aprovado”.

3 — A pauta final relativa à homologação dos Títulos, será disponi-
bilizada às Secções e Delegações Regionais da Ordem, para afixação.

4 — A pauta final deverá espelhar os resultados em termos de “Apro-
vado” e “Não Aprovado”.

5 — O júri de exames deverá manter registo e disponibilizar, sempre 
que solicitado, os critérios de avaliação/classificação e de correção das 
provas, após término de todo o processo de avaliação.

6 — O júri de exames deverá disponibilizar, sempre que solicitada 
pelo candidato, a classificação final quantitativa atribuída.

Artigo 34.º
1 — Após afixação dos resultados dos exames, deverá ser indicada 

a metodologia para consulta de provas, mediante agendamento e dis-
ponibilidade do júri de exames, devendo o requerimento do candidato 
ser feito por escrito.

2 — Caso, após consulta do exame, um candidato reitere irregulari-
dades na correção e sendo essa reclamação aceite pelo júri, deverá ser 
retificada a nota, ou o candidato poderá ser proposto a exame de acordo 
com a disponibilidade do mesmo e do júri, ou ser proposto a exame em 
época seguinte, ficando isento do pagamento de emolumentos relativos 
à avaliação de candidatura.

Artigo 35.º
O adiamento da prestação de uma ou mais provas, mediante justi-

ficação aceite pelo júri, levará ao reagendamento das provas em data 
pertinente para o júri e para o candidato, salvo situações excecionais, 
verificadas caso a caso, em que existirá transferência para época de 
exame seguinte, ficando o candidato isento do pagamento de emolu-
mentos relativos à avaliação de candidatura.

Artigo 36.º
As provas orais não são públicas nem passíveis de gravação, com 

exceção dos casos em que se verificar deliberação contrária por parte 
do júri de exames aquando da abertura da época de exames.

Artigo 37.º
Os títulos atribuídos nas diferentes especialidades e subespecialidades 

serão entregues anualmente e de forma oficial em cerimónia própria.

Artigo 38.º
1 — O tempo de licença de maternidade ou o período de baixa por 

gravidez de risco não deverão ter implicações na contagem de tempo 
de experiência profissional, desde que seja assegurado o tempo mínimo 
de exercício e aquisição de conhecimentos necessários, a avaliar pelo 
júri de exames respetivo.

2 — Cabe ao candidato autoavaliar -se em termos de conhecimentos 
adquiridos durante a experiência profissional efetiva, e refletir sobre se 
os mesmos serão suficientes para a candidatura a exame.

CAPÍTULO IX

Disposições finais e transitórias

Artigo 39.º
1 — O disposto neste regulamento não dispensa a consulta das Nor-

mas específicas para a atribuição de cada especialidade ou subespe-
cialidade.

2 — Face ao ponto anterior, verificando -se casos discrepantes, preva-
lecerá o disposto nas Normas Específicas de cada Especialidade.

3 — A resolução de casos omissos a este regulamento e às Normas 
referidas no ponto anterior é da competência da direção nacional, com 
parecer do Conselho de Especialidade respetivo.

Artigo 40.º
1 — O presente regulamento foi aprovado pela direção nacional da 

Ordem dos Farmacêuticos, em 21 de abril de 2018, nos termos e ao 
abrigo dos artigos 34.º a 38.º do Estatuto a Ordem dos Farmacêuticos 
e entrará em vigor imediatamente após a sua publicação nos meios de 
comunicação oficiais da Ordem.

2 — O Regulamento será revisto a cada ato eleitoral, ou sempre que 
verificada essa necessidade.

21 de abril de 2018. — A Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, 
Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia.

311496236 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Serviços Académicos

Despacho n.º 7263/2018
Por despacho reitoral de 29 de junho de 2018, da Universidade do 

Algarve, foram nomeados os seguintes professores para fazerem parte 
do júri, referente ao pedido de equivalência de habilitações estrangeiras 
ao grau de mestre em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, 
requeridas por Fábio Oliveira.

Presidente: Doutora Gabriela Maria Ramos Gonçalves, Professora 
Auxiliar da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 
do Algarve.

Vogais:
Doutora Isabel Cristina Dórdio Dimas, Professora Adjunta da Es-

cola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade de 
Aveiro;

Doutora Joana Conduto Vieira dos Santos, Professora Auxiliar da Fa-
culdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.

4.07.2018. — A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Carlos 
Ferreira.

311481478 

 Despacho n.º 7264/2018
Por despacho reitoral de 29 de junho de 2018, da Universidade do 

Algarve, foram nomeados os seguintes professores para fazerem parte 
do júri, referente ao pedido de equivalência de habilitações estrangeiras 
ao grau de mestre em Ciências Biomédicas, requeridas por Youssef El 
Amine.

Presidente:
Doutor José Eduardo Marques Bragança, Professor Auxiliar do De-

partamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do 
Algarve.

Vogais:
Doutora Gabriela Araújo da Silva, Professora Auxiliar da Faculdade 

de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor Clévio David Rodrigues Nóbrega, Professor Auxiliar do De-

partamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do 
Algarve.

4.07.2018. — A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Carlos 
Ferreira.

311481404 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 10311/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento
e contratação de Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, torna-se público que a Universidade de Aveiro, vai 
proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente 
publicação, do concurso Ref.ª CDL -CTTRI -87 -ARH/2018, de âmbito 
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internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado de Nível 
Inicial para o exercício de atividades de investigação científica na área 
científica de Química com vista a desenvolver novos sistemas libertado-
res de fármacos baseados em moléculas que desencadeiam a libertação 
de monóxido de carbono no âmbito do projeto SASCOT (CENTRO-
-01 -0145 -FEDER -028031) do CICECO — Instituto de Materiais de 
Aveiro, suportado pelos orçamentos do Programa Operacional Regional 
do Centro, na sua componente FEDER, e da Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia, na sua componente de Orçamento de Estado.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sitio eletrónico da Univer-
sidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052

10 de julho de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos 
Santos Gonçalves Ferreira.

311530377 

 Aviso (extrato) n.º 10312/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento
e contratação de Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 
29 de agosto, torna -se público que a Universidade de Aveiro, vai proceder 
à abertura, pelo prazo de dez úteis a contar da presente publicação, do 
concurso Ref.ª CDL -CTTRI -86 -ARH/2018, de âmbito internacional, 
para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível inicial para o 
exercício de atividades de investigação científica na área científica da 
Química com vista a desenvolver novos biomateriais avançados de 
base polimérica para aplicações biomédicas no âmbito do projeto SU-
PRASORT (projeto n.º 30658) do CICECO — Instituto de Materiais de 
Aveiro, suportado pelos orçamentos do Programa Operacional Regional 
do Centro, na sua componente FEDER, e da Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia, na sua componente de Orçamento de Estado.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio eletrónico da Univer-
sidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052

10 de julho de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos 
Santos Gonçalves Ferreira.

311530311 

 Declaração de Retificação n.º 531/2018
Por ter saído com inexatidão a publicação inserta no Diário da Re-

pública, 2.ª série, n.º 139, de 20 de julho de 2018, a p. 19768, rela-
tiva ao concurso Ref.ª CDL -CTTRI -80 -ARH/2018, aviso de abertura 
n.º 9745/2018, onde se lê «Nos termos do disposto do artigo 11.º do 
Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, torna -se público que a Univer-
sidade de Aveiro, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a 
contar da presente publicação» deve -se ler «Nos termos do disposto do 
artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, torna -se público 
que a Universidade de Aveiro vai proceder à abertura, pelo prazo de 
vinte dias úteis a contar da presente publicação».

20 de julho de 2018. — O Administrador, Dr. Jorge Manuel Pereira 
Baptista Lopes.

311539133 

 Declaração de Retificação n.º 532/2018
Por ter saído com inexatidão a publicação inserta no Diário da Re-

pública, 2.ª série, n.º 140, de 23 de julho de 2018, a p. 19912, rela-
tiva ao concurso Ref.ª CDL -CTTRI -77 -ARH/2018, aviso de abertura 
n.º 9811/2018, onde se lê «Nos termos do disposto do artigo 11.º do 
Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, torna -se público que a Univer-
sidade de Aveiro, vai proceder à abertura, pelo prazo de vinte dias úteis a 
contar da presente publicação» deve -se ler «Nos termos do disposto do 
artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, torna -se público 
que a Universidade de Aveiro, vai proceder à abertura, pelo prazo de 
dez dias úteis a contar da presente publicação».

23 de julho de 2018. — O Administrador, Dr. Jorge Manuel Pereira 
Baptista Lopes.

311539117 

 Declaração de Retificação n.º 533/2018

Por ter saído com inexatidão a publicação inserta no Diário da Re-
pública, n.º 141, 2.ª série, de 24 de julho de 2018, a p. 19983, rela-
tiva ao concurso Ref. CDL -CTTRI -84 -ARH/2018, aviso de abertura 
n.º 9846/2018, onde se lê «Nos termos do disposto do artigo 11.º do 
Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, torna -se público que a Univer-

sidade de Aveiro, vai proceder à abertura, pelo prazo de vinte dias úteis a 
contar da presente publicação» deve ler -se «Nos termos do disposto do 
artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, torna -se público 
que a Universidade de Aveiro, vai proceder à abertura, pelo prazo de 
dez dias úteis a contar da presente publicação».

24 de julho de 2018. — O Administrador, Dr. Jorge Manuel Pereira 
Baptista Lopes.

311539214 

 Declaração de Retificação n.º 534/2018
Por ter saído com inexatidão a publicação inserta no Diário da Re-

pública, 2.ª série, n.º 141, de 24 de julho de 2018, a p. 19983, rela-
tiva ao concurso Ref.ª CDL -CTTRI -83 -ARH/2018, aviso de abertura 
n.º 9845/2018, onde se lê «Nos termos do disposto do artigo 11.º do 
Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, torna -se público que a Univer-
sidade de Aveiro, vai proceder à abertura, pelo prazo de vinte dias úteis a 
contar da presente publicação» deve -se ler «Nos termos do disposto do 
artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, torna -se público 
que a Universidade de Aveiro, vai proceder à abertura, pelo prazo de 
dez dias úteis a contar da presente publicação».

24 de julho de 2018. — O Administrador, Dr. Jorge Manuel Pereira 
Baptista Lopes.

311539166 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 7265/2018

Alteração de Ciclo de Estudos

Licenciatura em Estudos Artísticos, 
variante de Artes do Espetáculo

Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, nos termos das dispo-
sições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico 
dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republi-
cado pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, e da deliberação 
n.º 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acredi-
tação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada, pelo Despacho reitoral 
n.º 110/2017 de 8 de agosto, de acordo com os Estatutos da Universidade 
de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 5 -A/2013, de 19 de 
abril, e alterados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, de 1 de março, 
a alteração da Licenciatura em Estudos Artísticos, variante de Artes do 
Espetáculo. Esta licenciatura foi criada pela deliberação n.º 14/2001, 
de 25 de junho, publicada pela deliberação n.º 2134/2001 no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 279, de 3 de dezembro, reestruturada pela 
deliberação n.º 613/2004, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 107, de 7 de maio. Foi adequada pela deliberação n.º 808/2009, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 57, de 23 de março. 
Esta adequação foi alterada pela deliberação n.º 1109/2009, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 14 de abril, e ainda alte-
rada pelo Despacho n.º 5865/2010 publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 63, de 31 de março, e registada pela Direção -Geral do 
Ensino Superior (DGES) com o n.º R/B -AD -507/2006. Foi ainda alte-
rada pelo Despacho n.º 7347/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 109 de 6 de junho. Foi acreditado pela A3ES com o processo 
n.º ACEF/1415/19562 de 19 de outubro de 2016.

1.º
Alteração

As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento 
do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano 
de estudos em anexo ao presente despacho.

2.º
Entrada em vigor

Estas alterações, aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com 
o n.º R/A -Ef 1974/2011/AL01, em 2 de março de 2018, entraram em 
vigor a partir do ano letivo 2017/2018 e aplicam -se a todos os alunos que 


