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contratação por tempo indeterminado do Doutor Fernando Manuel 
Rodrigues Branco Correia.

Universidade de Évora, 13 de maio de 2015. — O Presidente do 
Conselho Científico da Escola de Ciências Sociais, José Alberto Gomes 
Machado professor catedrático).”

22/05/2015. — O Administrador, Rui Manuel Gonçalves Pingo.
208670998 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 5987/2015
Considerando a necessidade de adotar regras no tratamento dos docu-

mentos relativos ao Projeto Spotlight — Sustainable prevention of obesity 
through integrated strategies, financiado pelo 7.º Programa Quadro;

Considerando a possibilidade de delegar nos Presidentes das unidades 
orgânicas as competências não reservadas nem cometidas que se revelem 
necessárias a uma gestão mais eficiente.

Delego, nos termos do disposto no artigo 28.º dos Estatutos da Uni-
versidade de Lisboa, aprovados pelo Despacho Normativo n.º 5 -A/2013, 
de 18 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 
19 de abril de 2013, e ao abrigo dos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, no Presidente da Faculdade de Motri-
cidade Humana, Professor Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz 
a competência para a assinatura dos documentos relativos ao Projeto 
Spotlight — Sustainable prevention of obesity through integrated stra-
tegies, financiado pelo 7.º Programa Quadro.

Consideram -se ratificados todos os atos praticados pelo Presidente 
da Faculdade de Motricidade Humana ao abrigo da presente delegação 
de competências, desde a data da assinatura do presente despacho.

20 de maio de 2015. — O Reitor, António Cruz Serra.
208667677 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 5988/2015
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do Des-
pacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 25 de 
março, subdelego a presidência do júri das provas de doutoramento no 
ramo de Estatística e Investigação Operacional, especialidade de Análise 
de Sistemas, desta Faculdade, requeridas pela Mestre Maria da Graça 
Rodrigues Gomes da Costa, no Doutor Luís Eduardo Neves Gouveia, 
Professor Catedrático, na qualidade de Presidente do Departamento 
de Estatística e Investigação Operacional da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.

12 de maio de 2015. — O Diretor da Faculdade de Ciências, José 
Artur Martinho Simões.

208671029 

 Despacho n.º 5989/2015
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do 
Despacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 
25 de março, subdelego a presidência do júri das provas de doutoramento 
no ramo de Engenharia Biomédica e Biofísica, desta Faculdade, reque-
ridas pelo Mestre João Pedro de Matos Rodrigues, no Doutor António 
Joaquim Rosa Amorim Barbosa, Professor Catedrático, na qualidade 
de Presidente do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.

20 de maio de 2015. — O Diretor da Faculdade de Ciências, José 
Artur Martinho Simões.

208671012 

 Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 5990/2015
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa, foi autorizada a mobilidade interna intercarreiras no mesmo 

serviço, nos termos do artigo 92.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, e do disposto nos artigos 38.º e 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro, com efeitos a 1 de junho de 2015 e pelo período 
máximo de 18 meses, à trabalhadora Ana Cristina Marques Cardoso de 
Moura Mota, assistente técnica, para desempenhar as funções de técnica 
superior, com a remuneração correspondente à 1.ª posição e nível 11 da 
tabela remuneratória única.

19 de maio de 2015. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.
208671653 

 Faculdade de Medicina Veterinária

Contrato (extrato) n.º 379/2015
Por despacho de 30 de dezembro de 2014 do Presidente da Faculdade 

de Medicina Veterinária, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 13.º 
do Despacho n.º 14944/2013, de 18 -11, foi autorizada a renovação do 
contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, 
pelo período de 2 anos, com o Doutor José Ricardo Dias Bexiga, como 
Professor Auxiliar convidado em regime de tempo parcial de 99 %, com 
efeitos a 01 de fevereiro de 2015.

22 -05 -2015. — O Presidente da Faculdade, Professor Doutor Luís 
Manuel Morgado Tavares.

208669856 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 5991/2015
Nos termos do artigo 165.º, n.º 1, e do artigo 171.º, n.º 1, do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, revogo, com efeitos a partir do dia 10 de março de 2015, 
o meu despacho de homologação dos Estatutos da Escola Superior de 
Enfermagem, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 1 de abril 
de 2015.

21 de maio de 2015. — O Reitor, António M. Cunha.
208667093 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 502/2015
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, de 31 de agosto, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 31/08/2009, o 
Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel 
Bensabat Rendas, por despacho de dezanove de março de dois mil e 
quinze, faz saber que está aberto concurso documental, pelo prazo de 
30 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no 
D. R., para recrutamento de 1 posto de trabalho de Professor Auxiliar 
na área disciplinar de Ciências da Comunicação/Cinema e Televisão da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 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 citado Estatuto, são 
requisitos para a candidatura ao concurso em apreço, nos termos do 
artº. 41.º - A:

a) Ser titular do grau de doutor.
Os candidatos deverão ser detentores do grau de doutor na área de 

Ciências da Comunicação e ter formação continuada em Comunicação 
(licenciatura, mestrado e doutoramento em Ciências da Comunicação ou 
Comunicação Social), com curriculum relevante na área do cinema e dos 
estudos artísticos e dominar a língua portuguesa e inglesa falada e escrita. 
Dá -se preferência a candidatos com curriculum claramente internacional

II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos de preferên-
cia, em suporte digital, presencialmente na Reitoria da Universidade 
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Nova de Lisboa, sita no Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa, ou 
por via postal, registados com aviso de receção. O formulário de can-
didatura encontra -se disponível na Divisão Académica e na página da 
Universidade.

O processo de candidatura deverá ser instruído com a documentação 
a seguir indicada:

a) Documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos exi-
gidos no número I;

b) 8 exemplares em suporte digital (CD) do curriculum do candidato 
e de cada um dos trabalhos nele mencionados;

c) 8 exemplares em suporte digital (CD) do plano de desenvolvi-
mento da carreira, que ateste o potencial do candidato para a docência 
em várias disciplinas da sua área científica, grau de especialização e 
internacionalização da sua investigação e capacidade de recrutamento 
de financiamento competitivo com explicitação de metas quinquenais 
para a avaliação do plano.

Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de re-
crutamento em funções públicas, podem ser substituídos por declaração 
prestada no requerimento/formulário, disponível na Divisão de Concur-
sos e Provas Académicas da Reitoria e na página da UNL e on line.

Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo supramencionado, 
os seus requerimentos/formulários instruídos com os documentos men-
cionados neste Edital.

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

1 — Componente Científica do curriculum vitae de cada candidato 
(55 %):

1.1 — Publicação de Livros e Artigos Científicos, publicados em 
revistas de especialidade com arbitragem científica, de preferência 
indexados na WoS ou Scopus (0 — 25);

1.2 — Participação em Projetos de Investigação avaliados por entida-
des competentes, nacionais ou internacionais e com impacto relevante 
na área do concurso (0 — 10);

1.3 — (Co -)corientações de teses (2.os Ciclos e 3.ºs Ciclos) e de outras 
componentes não curriculares dos 2.ºs ciclos (Relatórios de Estágio e 
trabalhos de Projeto) (0 — 10);

1.4 — Comunicações apresentadas em congressos e colóquios cientí-
ficos e outra atividade científica relevante (Prémios, Bolsas, Integração 
de Órgãos Científicos, unidades de Investigação, Órgãos Editoriais, 
formação avançada, pós -graduada, complementar (0 — 10)

2 — Componente Pedagógica (20 %):
2.1 — Experiência de ensino na área do concurso — (0 — 5);
2.2 — Qualidade do material pedagógico publicado ou apresentado 

(por exemplo: planos de aulas, materiais didáticos ou bibliografias e até 
3 unidades curriculares na área do concurso) e outra atividade pedagógica 
relevante (0 — 15); 

3 — Outras atividades relevante (5 %)
4 — Plano de desenvolvimento da carreira (20 %)
4.1 — Demonstração de potencial para a docência em várias discipli-

nas da área científica, incluindo dimensão internacional (0 -7);
4.2 — Plano de desenvolvimento da Investigação, incluindo dimensão 

internacional (0 -7);
4.3 — Plano de recrutamento de financiamento competitivo nacional 

e internacional para a investigação — (0 -6).
Os parâmetros de avaliação, respetiva ponderação e os indicadores, 

serão facultados aos candidatos, sempre que solicitados.
IV — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Prof. Doutor José João Gordo Nunes Abrantes, Pró -Reitor 

da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências (Des-
pacho n.º 14013/2013, D.R., 2.ª série, n.º 212 de 01.11.2013):

Vogais:Doutor António Pedro Couto da Rocha Pita, Professor Cate-
drático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra;

Doutora Maria João Gamito, Professora Catedrática da Faculdade de 
Belas Artes da Universidade de Lisboa;

Doutor João Mário Lourenço Bagão Grilo, Professor Catedrático 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa;

Doutor Paulo Filipe Gouveia Monteiro, Professor Catedrático da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa;

Doutora Susana Belo Soares Sardo, Professora Associada do depar-
tamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro;

V — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo de candidaturas, reúne -se o júri para avaliação 

e ordenação dos candidatos. No caso de haver exclusão de algum dos 
candidatos, proceder -se -á à audiência prévia, nos termos dos artigos 122.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 respetiva avaliação e ordenação, à luz dos critérios 
mencionados no número III e nos termos dos n.os 10 e 11 do artigo 16.º 
do Regulamento dos Concursos da Carreira Docente Universitária da 
UNL (Despacho n.º 3012/2015, D.R. 2.ª n.º 58 de 24 de março), no-
meadamente:

a) Determinados os candidatos admitidos, com base nas classificações 
obtidas nos termos do n.º III, cada vogal apresenta um parecer escrito 
com a ordenação dos candidatos.

b) A ordenação dos candidatos admitidos é feita por votação dos 
vogais, respeitando a ordenação apresentada no documento referido 
na alínea anterior, nos termos do n.º 11 do artigo 16.º do referido Re-
gulamento dos Concursos da Carreira Docente da Universidade Nova 
de Lisboa.

VI — Em cumprimento da alínea h) do artº. 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.
21 de maio de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel Ben-

sabat Rendas.
208667425 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Deliberação n.º 1036/2015

Extensão de encargos
A Universidade do Porto pretende contratar uma empreitada tendo em 

vista a recuperação de parte do Edifício Histórico da Universidade do 
Porto para instalação do Núcleo Museológico desta Universidade.

Considerando que a referida empreitada tem associada uma dotação 
de € 670.000, com I.V.A. incluído à taxa de 6 %;

Considerando que a concretização de tal processo de contratação dará 
origem a encargos orçamentais em mais de um ano económico, prevendo-
-se a celebração de um contrato pelo período de até dois anos, a contar 
da data da sua assinatura, deverá cumprir -se o disposto na Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, e no Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho;

Considerando que os encargos para cumprimento das obrigações 
contratuais serão suportados por verbas inscritas e a inscrever nas ru-
bricas adequadas, em fonte de financiamento de receitas próprias do seu 
orçamento e que esta entidade não tem quaisquer pagamentos em atraso;

Considerando que, à luz do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, em vigor por força do disposto na alínea f) 
do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, a 
abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo 
orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o 
da sua realização, designadamente com a aquisição de serviços e bens 
através de locação com a opção de compra, locação financeira, locação-
-venda ou compra a prestações com encargos, e não se encontre exce-
cionado, como é o caso em apreço, à luz do mesmo preceito legal, não 
pode ser efetivada sem prévia autorização conferida em portaria conjunta 
de extensão de encargos dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e da tutela da entidade adjudicante;

Considerando que, à luz do disposto no n.º 5 do artigo 11.º do Decreto-
-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado pelas Leis n.os 64/2012, de 
20 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de dezembro, por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pela área das finanças e da tutela 
da entidade adjudicante pode ser delegada nos órgãos de direção das 
entidades referidas no n.º 4 do mesmo diploma legal e circunscrita às 
situações nele referidas a competência referida no n.º 1 do artigo 22.º 
do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho;

Considerando que, nos termos do disposto no Despacho n.º 491/2014, 
de 27 de dezembro de 2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 7, de 10 de janeiro de 2014, a supra referida competência me foi 
delegada pela Ministra de Estado e das Finanças e pelo Ministro da 
Educação e Ciência;

Considerando que a abertura do referido procedimento de contratação, 
que terá execução financeira plurianual, não pode ser efetivada sem a 
competente autorização conferida, no caso em apreço, em despacho 
reitoral de extensão de encargos, com a necessária publicação no Diário 
da República;


