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6 — Os candidatos devem organizar o respetivo curriculum vitae de 
acordo com a sistemática do ponto III deste Edital.

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

1 — Componente Científica do curriculum vitae de cada candidato 
(60 %):

1.1 — Publicação Livros e Artigos Científicos (0-20);
1.2 — Coordenação e Participação em Projetos de Investigação: (0 -10);
1.3 — Direção de unidades de Investigação (0-5);
1.4 — Comunicações apresentadas em Congressos e Colóquios Cien-

tíficos (0 -10);
1.5 — Orientações de teses (2.os ciclos e 3.os ciclos e outras componen-

tes não curriculares dos 2.os ciclos (Relatórios de Estágio e Projetos (0 -10);
1.6 — Outra Atividade Científica (Prémios, pertença a Órgãos Cien-

tíficos, Painéis de Avaliação Científica, etc. (0 -5).
2 — Componente Pedagógica (30 %):
2.1 — Diversidade de unidades curriculares ensinadas (Matérias e 

ciclos de Estudos) e Qualidade do Material Pedagógico publicado ou 
apresentado (0-5);

2.2 — Participação em júris académicos de provas e concursos (0-5);
2.3 — Projeto pedagógico-científico na área disciplinar do concurso 

ou em subárea a indicar pelo candidato (0-20).
3 — Outra atividade relevante (10 %):
3.1 — Atividades de Extensão Universitária (0-3);
3.2 — Participação na Gestão Académica (excluindo as referidas no 

ponto 1.3. (0-7).
Em todos estes elementos de ponderação deve ser dada relevância 

a candidatos que demonstrem um investimento significativo em, pelo 
menos, uma subárea inovadora, no campo da Sociologia.

IV — Composição do júri: O júri, homologado por despacho do 
Sr. Reitor de 22.02.2017, tem a seguinte composição:

Presidente: Prof. Doutor João de Deus Santos Sàágua, Vice-Reitor 
da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências, nos 
termos do n.º 2 do Desp. n.º 12248/2014, publicado no DR, 2.ª série, 
n.º 191, de 3 de outubro de 2014.

Vogais: 
Doutor João Abreu de Faria Bilhim, Professor Catedrático Jubilado 

do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade 
de Lisboa;

Doutor Carlos José Cândido Guerreiro Fortuna, Professor Catedrático 
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra;

Doutor João Miguel Trancoso Vaz Teixeira Lopes, Professor Cate-
drático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;

Doutor Jorge Vala, Investigador Coordenador do Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa;

Doutor Luís António Vicente Baptista, Professor Catedrático da Facul-
dade 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 o júri reúne para avaliação 

e ordenação dos candidatos.
2 — Com base na apreciação dos curricula, da sua adequação à área 

científica onde é aberto o concurso, das demais peças concursais e nas 
classificações atribuídas, conforme critérios indicadores e ponderações 
previstas no n.º III supra, o júri procede à admissão dos candidatos com 
classificação final, em mérito absoluto, igual ou superior a 50, ou à sua 
exclusão, quando tenham classificação final inferior a 50.

3 — Se algum candidato não for admitido, será notificado, para se 
pronunciar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

4 — Determinados os candidatos admitidos, com base nas classi-
ficações supra, o júri apresenta parecer escrito com a ordenação dos 
candidatos admitidos.

5 — A ordenação dos candidatos admitidos é feita por votação dos 
vogais, respeitando a ordenação apresentada no documento referido no 
número anterior, nos termos das alíneas a) a f) do n.º 11 do artigo 16.º do 
Regulamento dos Concursos da Carreira Docente Universitária da UNL.

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.

7 de abril de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel Ben-
sabat Rendas.
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 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Despacho (extrato) n.º 3764/2017
Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 19.º, 20.º e 21.º da 

Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, o júri, na ata final que 
integra o respetivo procedimento concursal, concluiu “…que a candidata 
Ana Costa revelou ter um perfil mais adequado na prossecução das 
competências exigidas para o cargo em concurso”.

Assim, por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de 
Lisboa, de 13 de fevereiro de 2017, foi provida, em comissão de serviço, 
a Técnica Superior da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Licen-
ciada Ana Filipa Ribeiro da Costa, no lugar de Coordenadora Principal 
(Dirigente Intermédio de 3.º grau) da Divisão de Apoio ao Aluno da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade 
Nova de Lisboa.

O presente provimento produz efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017, 
pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo.

Síntese Curricular

Nome — Ana Filipa Ribeiro da Costa
Nacionalidade — Portuguesa
Data de Nascimento — 22 de novembro de 1985
Habilitações Literárias — Licenciada em Ciência Política e Relações 

Internacionais; Pós -graduação em Gestão e Empreendedorismo
Desde junho de 2015 — Técnica Superior na Divisão de Apoio ao 

Aluno e no Centro de Inovação da FCSH/NOVA;
De junho de 2014 a junho de 2015 — Técnica Superior no Gabinete de 

Apoio ao Aluno e Candidato, no Gabinete de Estudante Internacional e 
Mobilidade, no Gabinete de Integração Profissional e de Antigos Alunos 
e no Centro de Inovação da FCSH/NOVA;

De fevereiro de 2010 a junho de 2014 — Técnica Superior no Gabi-
nete de Recrutamento e Intercâmbio de Alunos, no Gabinete de Apoio 
ao Aluno, no Gabinete de Integração Profissional e de Antigos Alunos 
e no Centro de Inovação da FCSH/NOVA;

De agosto de 2008 a fevereiro de 2010 — Técnica Superior no Núcleo 
de Informação e Relações Externas da FCSH -UNL;

De janeiro a agosto de 2008 — Estagiária na Direção -Geral de Política 
Externa, Serviços de África Subsaariana do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

5 de abril de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco Caramelo.
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 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Engenharia

Aviso (extrato) n.º 4843/2017

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 Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto, vai proceder à abertura, pelo prazo de 
trinta dias úteis a contar da presente publicação, do procedimento 
concursal de recrutamento e seleção de doutorado para o exercício 
de atividades no âmbito da Unidade de Investigação LEPABE — La-
boratório de Engenharia de Processos, Ambiente, Biotecnologia e 
Energia — POCI-01-0145-FEDER-006939 — financiada pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do COM-
PETE2020 — Programa Operacional Competitividade e Internacio-
nalização (POCI) e por fundos nacionais através da FCT/MCTES 
(PIDDAC). A indicação dos requisitos formais de provimento, de 
perfil pretendido, da composição do júri e dos critérios de seleção 
será publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP). O aviso integral 
deste procedimento estará disponível no sítio eletrónico em http://
www.eracareers.pt/ e em https://sigarra.up.pt/feup/pt/noticias_geral.
lista_noticias#gruponot12

6 de março de 2017. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João 
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
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