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2.º Vogal Efetivo — Maria da Conceição Cunha Tavares Morgado, 
Coordenadora do Núcleo de Recursos Humanos e Expediente, da Fa-
culdade de Belas -Artes da Universidade de Lisboa;

1.º Vogal Suplente — Prof. Doutor José Pedro Tinoco Cavalheiro, 
Professor Auxiliar (Área de Arte Multimédia) da Faculdade de Belas-
-Artes da Universidade de Lisboa

2.º Vogal Suplente — Nuno Filipe Amaro da Cruz, Coordenador da 
Divisão Académica e de Recursos Humanos da Faculdade de Belas -Artes 
da Universidade de Lisboa.

O presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

20 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

21 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que este 
efetuou sob compromisso de honra e das informações que considere 
relevantes para o procedimento.

22 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

23 — Será elaborada uma lista unitária de ordenação final dos candi-
datos, ainda que, no mesmo procedimento, lhes tenham sido aplicados 
diferentes métodos de seleção.

23.1 — A publicitação da lista unitária de ordenação final dos can-
didatos, bem como dos resultados dos métodos de seleção intercalar, é 
efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local 
visível e público desta Faculdade e colocada no local próprio da página 
eletrónica da Faculdade de Belas -Artes da Universidade de Lisboa, em 
www.belasartes.ulisboa.pt.

23.2 — Em caso de igualdade de valoração, serão adotados os cri-
térios de ordenação preferencial estabelecidos nas disposições legais 
aplicáveis.

23.3 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada na Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa 
de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no primeiro dia útil seguinte à 
presente publicação, a partir da data da publicação (no Diário da Repú-
blica), na página eletrónica da Faculdade de Belas -Artes da Universidade 
de Lisboa e por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contado da 
mesma data, num jornal de expansão nacional.

24 de maio de 2017. — O Presidente, Prof. Doutor Victor dos Reis.

ANEXO 1

Bibliografia recomendada à preparação da Prova 
de Conhecimentos

AAVV(2014) Digital Foundations, FLOSS Manual. Disponível em 
<http://en.flossmanuals.net/digital -foundations/

Chapman, Nigel, Chapman, Jenny (2011). Digital Multimedia, 3rd 
ed.. John Wiley & Sons, Ltd.

Manovich, Lev (2001). The Language of New Media, MIT Press, 
Leonardo Book Series.

Preece, Jennifer; Rogers, Yvonne; Sharp, Helen (2011). Interaction 
Design: Beyond Human — Computer Interaction, 3rd Edition. John 
Wiley & Sons Ltd.

Ribeiro, Nuno (2011). Multimédia e Tecnologias Interativas, 5.ª Edi-
ção Atualizada e Aumentada. ed. 5, 1 vol., FCA — Editora de Informá-
tica, L.da, Lisboa.
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 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 5448/2017
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa (FCSH/UNL) pretende contratar serviços de agências de viagens 
e serviços similares para a respetiva Escola;

A referida aquisição de serviços terá um preço contratual máximo de 
1.500.000,00€ (um milhão e quinhentos mil euros), ao qual acrescerá IVA 
à taxa legal em vigor, e o contrato a celebrar envolve encargos a serem 
suportados em mais do que um ano económico, importando por isso dar 
cumprimento ao disposto no Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na 
lei dos compromissos e pagamentos em atraso das entidades públicas, 

aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, e 
no Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual;

Através do Despacho n.º 10314 -A/2015, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 181, de 16/9/2015, foi conferida autorização reitoral 
prévia para a assunção dos encargos decorrentes da execução do contrato 
a celebrar na sequência do procedimento pré -contratual para aquisição de 
serviços de agências de viagens e serviços similares para a FCSH/UNL, 
pelo montante máximo de 1.500.000,00€ (um milhão e quinhentos mil 
euros), relativamente aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018;

Ora, tendo em conta que o contrato a celebrar, de acordo com o previsto 
no n.º 4 do artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua redação 
atual, não poderá produzir quaisquer efeitos antes da emissão do competente 
visto ou declaração de conformidade por parte do Tribunal de Contas, e 
considerando que, na presente data, tal ainda não sucedeu, importa ade-
quar a repartição de encargos em causa ao presente momento temporal.

Assim sendo, considerando que os encargos para cumprimento das 
obrigações contratuais serão suportados através das verbas inscritas 
e a inscrever nas rubricas adequadas, em fonte de financiamento de 
receitas próprias do orçamento da FCSH/UNL e que esta entidade não 
tem quaisquer pagamentos em atraso,

Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro e nos n.os 5 e 6 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, 
de 21 de junho, e no uso da competência delegada pelo Despacho con-
junto n.º 3628/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, 
de 11 de março, do Ministro das Finanças e do Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, determino o seguinte:

1 — Autorizar a assunção dos encargos decorrentes da execução do con-
trato a celebrar na sequência do procedimento pré -contratual para aquisição 
de serviços de agências de viagens e serviços similares para a FCSH/UNL, 
pelo montante máximo de 1.500.000,00€ (um milhão e quinhentos mil eu-
ros), ao qual acrescerá IVA à taxa legal em vigor, que envolve despesa em 
anos económicos diferentes, de acordo com a seguinte repartição:

Ano de 2017 — 300.000,00€ a que acresce o IVA;
Ano de 2018 — 500.000,00€ a que acresce o IVA;
Ano de 2019 — 500.000,00€ a que acresce o IVA;
Ano de 2020 — 200.000,00€ a que acresce o IVA.

2 — O montante fixado em cada ano pode ser acrescido do saldo 
apurado no ano que antecede;

3 — Os encargos emergentes do referido contrato serão suportados 
por verbas próprias da FCSH, a inscrever no seu orçamento para o ano 
de 2017 e nos orçamentos subsequentes, nas fontes de financiamento 
520, 319, 480 e 510, rubrica 02.02.13;

4 — O presente despacho produz efeitos à data da sua publicação.
29 de maio de 2017. — O Reitor, Professor Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
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 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Aviso (extrato) n.º 6912/2017

Abertura de Procedimento Concursal de Seleção
para Contratação de Doutorado

Nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 
de agosto, por força da aplicação do n.º 1 do artigo 18.º do mesmo diploma, 
torna -se público que a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
da Universidade do Porto, vai proceder à abertura, pelo prazo de trinta dias 
úteis a contar da presente publicação, de procedimento concursal de seleção 
para contratação de um/a doutorado/a para o exercício de atividades de in-
vestigação científica, no âmbito do Centro de Psicologia da Universidade do 
Porto, financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e 
cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do 
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.

O aviso de abertura integral deste procedimento será publicado na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), no sítio da Internet da U. Porto 
(http://www.up.pt/recrutamentos) e no Portal ERACareers da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (http://www.eracareers.pt).

1 de junho de 2017. — O Diretor da Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade do Porto, Professor Doutor José 
Alberto de Azevedo e Vasconcelos Correia.
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