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Nota curricular
I — Identificação
Nome: Márcia Angélica da Silva Rodrigues Souto
Data do Nascimento: 14 de novembro de 1969
II — Formação académica
Licenciada em Administração Pública, Regional e Local pela Uni-

versidade do Minho, (1993).
III — Categoria
Técnica Superior da carreira técnica superior do mapa de pessoal da 

Universidade do Minho.
IV — Resumo da Atividade Profissional
Responsável pela Divisão de Gestão Financeira de Projetos de I&D 

da Direção Financeira e Patrimonial da Universidade do Minho (UM) 
desde setembro de 2010. Responsável pelo Núcleo de Acompanha-
mento e Execução de Projetos da Divisão Financeira e Patrimonial da 
UM de 1998 a agosto de 2010. Responsável pelo Gabinete do Fundo 
Social Europeu da Contabilidade da UM de setembro de 1993 a 1998. 
Formadora de Contabilidade Geral e Contabilidade Analítica do curso 
de Técnicos de Contabilidade e Informática de Gestão na Associação 
Industrial do Minho no ano letivo de 1992/1993.

V — Áreas de atuação e principais tarefas desenvolvidas
Elaboração de propostas de candidatura dos projetos de financiamento, 

procedendo às ações e registos necessários em termos de classificação e 
cabimento de despesas, assim como organização dos dossiers financeiros 
dos projetos, acompanhando a respetiva execução, preparação dos mapas 
de execução física e financeira, relatórios anuais de execução e pedidos 
de saldo. Verificação dos processos a remeter ao Conselho Científico Pe-
dagógico da Formação Contínua para acreditação de ações de formação, 
bem como proceder à divulgação das normas e regulamentos em vigor. 
Preparação e acompanhamento de toda a documentação necessária às au-
ditorias realizadas no âmbito dos projetos de investigação e desenvolvi-
mento, bem como dos programas de formação cofinanciados. Elaboração 
de estudos e pareceres relativos à execução financeira de projetos com 
vista à tomada de decisões do Conselho de Gestão da UM. Supervisionar 
e acompanhar a gestão financeira de projetos de investigação ou desen-
volvimento com financiamento externo, assim como a gestão financeira 
dos programas de formação cofinanciados por programas nacionais, 
europeus ou outros (prestar contas aos financiadores, nomeadamente 
através da elaboração dos dossiês financeiros dos projetos e preparação 
das auditorias; organizar e promover os pedidos de pagamentos de sal-
dos; controlar os overheads dos projetos de investigação; proceder às 
ações e registos necessários em termos de classificação e cabimento de 
despesas; controlar a imputação dos gastos indiretos; organizar o arquivo 
dos documentos de receita e despesa dos projetos de investigação). 
Participação na elaboração da plataforma de Gestão de Projetos da UM.

206977158 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 526/2013
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 vinte e sete de março de dois mil e treze, 
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 História da Arte (História da Arte Contemporânea) 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 requi-
sitos para a candidatura ao concurso em apreço, nos termos do art.º 41.º  - A.:

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

História da Arte, especialidade de História da Arte Contemporânea e 
dominar a língua portuguesa falada e escrita.

II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos de preferência 
em suporte digital, presencialmente na Reitoria da Universidade Nova de 
Lisboa, sita no Campus de Campolide, 1099 — 085 — Lisboa, ou por 
via postal, em formulário disponível na Divisão de Concursos e Provas 
Académicas e na página da UNL (www.unl.pt/docentes).

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 do curriculum do candidato;
c) 2 exemplares de cada um dos trabalhos mencionados no curriculum, 

impressos ou em suporte digital (CD).

Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de 
recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por decla-
ração prestada no requerimento/formulário, disponível na Divisão de 
Concursos e Provas Académicas da Reitoria da UNL e on -line.

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

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 
(60 %):

1.1 — Publicação de Livros e Artigos Científicos publicados em re-
vistas da especialidade, no âmbito da História da Arte Contemporânea, 
em especial sobre a História da Arte do Século XX (0 — 15);

1.2 — Participação em Projetos e Coordenação de Linhas de Investi-
gação, avaliadas por entidades competentes, nacionais ou internacionais 
e com impacto relevante na área do concurso (0 — 5);

1.3 — Comunicações apresentadas em Congressos e Colóquios Cien-
tíficos (0 — 20);

1.4 — Orientações de teses (2.os Ciclos e 3.ºs Ciclos) e de outras 
componentes não curriculares dos 2.º ciclos (Relatórios de Estágio e 
trabalhos de Projeto) (0 — 15);

1.5 — Outra Atividade Científica relevante (Prémios, Pertença a 
Órgãos Científicos, Painéis de Avaliação Científica, etc.) (0 — 5);

2 — Componente Pedagógica (30 %):
2.1 — Diversidade de unidades curriculares ensinadas (matérias e 

ciclos de estudos) (0 — 10);
2.2 — Qualidade do material pedagógico apresentado (que deve incluir 

o programa, os conteúdos, métodos de ensino e bibliografia) (0 — 7);
2.3 — Participação em júris académicos de provas (0 — 10);
2.4 — Outra atividade pedagógica relevante (0 — 3).
Os candidatos deverão ter experiência pedagógica no Ensino Superior 

Universitário, na área disciplinar a que respeita o concurso, particular-
mente no domínio História da Arte do Século XX.

3 — Outras atividades relevantes (10 %):
3.1 — Atividades de extensão universitária (0 — 5);
3.2 — Participação na Gestão Académica (incluindo a Direção de 

Unidades de Investigação e Coordenação de Linhas de Investigação 
em Unidades de Investigação (0 — 5).

IV — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Prof. Doutor José Esteves Pereira, Vice -Reitor da Uni-

versidade Nova de Lisboa, por delegação de competências.
Vogais:
Doutor Renato de Andrade Lessa, Professor Catedrático da Univer-

sidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro;
Doutora Victoria Soto Caba, Professora Titular da Universidad Na-

cional de Educación a Distancia/UNED/Madrid;
Doutor Perfecto Cuadrado Fernandez, Professor Catedrático da Uni-

versidade das Ilhas Baleares;
Doutor Juan Fernando Laiglesia, Professor Catedrático da Facultad 

de Belas Artes de Pontevedra da Universidad de Vigo;
Doutora Margarida Maria Acciaiuoli Homem de Campos Tavares 

de Brito, Professora Catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa;

Doutor Agostinho Rui Marques de Araújo, Professor Associado com 
agregação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

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 do artigo 100.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 avaliação e ordenação dos mesmos, à luz dos critérios 
mencionados no número III.

VI —Em cumprimento da alínea h) do art.º 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

E para constar se lavrou o presente Edital.
14 de maio de 2013. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel Ben-

sabat Rendas.
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