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oficial da União Europeia, acompanhado da indicação de 5 palavras-
-chave. Caso a tese seja redigida em língua estrangeira, deve ser acom-
panhada de um resumo mais desenvolvido em português, com uma 
extensão compreendida entre 1200 e 1500 palavras.

c) Dois exemplares impressos do curriculum vitae;
d) Oito exemplares em suporte físico (CD, ou “caneta USB”), in-

cluindo, no formato pdf, a tese provisória, o resumo da tese, em por-
tuguês e noutra língua oficial da União Europeia, 5 palavras -chave e o 
curriculum vitae;

e) Quando necessário, certas partes da tese, designadamente os anexos, 
podem ser apresentados exclusivamente em formato digital.

f) Declaração do(s) orientador(es)/coorientador(es), quando aplicável, 
tomando conhecimento da entrega da tese.

2 — Aos alunos que não cumprirem o prazo determinado no ar-
tigo 20.º do Regulamento Geral de Doutoramentos do IST será anulada 
a matrícula.

3 — A tese a submeter para apreciação pelo júri poderá ser redigida 
em português ou em inglês.

4 — A apresentação gráfica da tese a submeter para apreciação pelo 
júri deverá obedecer às linhas gerais definidas pelo “template” disponí-
vel em formato eletrónico na página web do Núcleo de Pós -Graduação 
e Formação Contínua. Na capa e na primeira página deverá haver refe-
rência à ULisboa e ao IST, incluindo -se ainda o título da tese, o nome do 
orientador e coorientador(es), se aplicável, e a indicação de que se trata 
de uma tese especialmente elaborada para obtenção do grau de doutor, 
de acordo com os exemplos na página Web do Núcleo de Pós -Graduação 
e Formação Contínua.

5 — Após homologação do júri pelo Conselho Científico do IST, 
ou por quem dele receba delegação para esse fim, caberá ao Núcleo 
de Pós -Graduação e Formação Contínua enviar aos membros do júri 
o ficheiro em formato pdf da tese submetida para apreciação, usando, 
por exemplo, correio eletrónico, e solicitando aos relatores nomeados 
os respetivos pareceres.

6 — Após a homologação da versão final da tese pelo Presidente do 
júri nos termos do artigo 26.º deste regulamento, o candidato deverá 
proceder à entrega de quatro exemplares da tese definitiva em papel 
e quatro exemplares em suporte digital no formato pdf. Um exemplar 
impresso será para depósito legal da Biblioteca Nacional de Portugal 
e um exemplar em suporte digital será para depósito no Repositório 
Científico de Acesso Aberto de Portugal, operado pela Fundação para 
a Ciência e Tecnologia, I. P..

7 — A apresentação gráfica da versão final da tese deverá obedecer 
às linhas gerais do “template” disponível em formato eletrónico na pá-
gina web do Núcleo de Pós -Graduação e Formação Contínua, contendo 
na capa e na primeira página, para além de referência à ULisboa e ao 
IST, o título da tese, a identificação do autor, o nome do orientador e 
coorientador(es), se aplicável, a indicação de que se trata de uma tese 
aprovada em provas públicas para obtenção do grau de doutor, com 
referência explícita à respetiva área do conhecimento ou sua especiali-
dade, a qualificação atribuída pelo júri, a identificação e a afiliação dos 
membros do júri, o ano correspondente à data da homologação final 
e, se for aplicável, a identificação das instituições financiadoras, de 
acordo com os exemplos na página Web do Núcleo de Pós -Graduação 
e Formação Contínua.
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 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 834/2015
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 redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, 
publica 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 27 de julho 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 Diário 
da República, para recrutamento de 1 posto de trabalho de Professor 
Associado na Área de Geografia da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas desta Universidade.

O presente concurso é documental, tem carácter internacional e rege -se 
pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária e pelo Regulamento dos Concursos da 
Carreira Docente da Universidade Nova de Lisboa, publicado em anexo 

ao Despacho n.º 3012/2015, no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, 
de 24 de março de 2015.

I — Requisitos de admissão: Em conformidade com o que determina o 
Estatuto da Carreira Docente Universitária, é requisito para a candidatura 
ao concurso em apreço, nos termos do artigo 41.º:

a) Ser titular do grau de doutor há mais de 5 anos
Os candidatos deverão ser detentores do grau de doutor na área de 

Geografia, com forte curriculum em Ordenamento e Gestão da Zona 
Costeira e de Áreas Protegidas e dominar a língua portuguesa falada 
e escrita.

II — Apresentação da candidatura: Os candidatos apresentarão os seus 
requerimentos de preferência em suporte digital, presencialmente na Rei-
toria da Universidade Nova de Lisboa, sita no Campus de Campolide, 
1099 — 085 — Lisboa, por via postal, em formulário disponível na Divi-
são Académica e on -line em http://www.unl.pt/pt/info/Docentes/pid=61/.

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) 9 Exemplares impressos ou em suporte digital (PEN) do curriculum 
do candidato, bem como de cada um dos trabalhos nele mencionados;

c) 9 Exemplares impressos ou em suporte digital (PEN) do relatório 
de uma unidade curricular, no âmbito da área disciplinar a que respeita 
o concurso;

d) 9 Exemplares impressos ou em suporte digital (PEN) do plano 
quinquenal de desenvolvimento de carreira que ateste o contributo do 
candidato para o cumprimento da missão da instituição.

Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de 
recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por decla-
ração prestada no formulário, referido no n.º II supra, disponível na 
Divisão Académica da Reitoria da UNL e on -line. em http://www.unl.
pt/pt/info/Docentes/pid=61/.

As candidaturas devidamente instruídas com os documentos supra 
mencionados no n.º II, deverão ser entregues no prazo de 30 dias úteis, 
a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no Diário da 
República.

III — Critérios de avaliação: 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 
(45 %):

1.1 — Publicação Livros e Artigos Científicos publicados em revistas 
da especialidade com arbitragem científica (0 -20);

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

1.3 — Co -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 -8);

1.4 — Comunicações apresentadas em Congressos e Colóquios Cien-
tíficos e outra atividade científica relevante (Prémios, Bolsas, Integração 
de Órgãos Científicos, Unidades de Investigação, órgãos Editoriais, 
formação Avançada, pós -graduada, complementar) (0 -7).

2 — Componente Pedagógica (30 %):
2.1 — Experiência de ensino na área do concurso (0 -5);
2.2 — Qualidade do relatório da unidade curricular apresentado, no 

que concerne à qualidade, do programa, fundamentação, contextualiza-
ção, materiais pedagógicos, planificação e bibliografia. (0 -20);

2.3 — Outra atividade pedagógica relevante (0 -5).
3 — Plano de desenvolvimento da carreira (15 %):
3.1 — Contributo para o cumprimento da missão da instituição, no 

que concerne ao desenvolvimento da docência, incluindo dimensão 
internacional (0 -5);

3.2 — Contributo para o cumprimento da missão da instituição, no 
que concerne ao desenvolvimento da investigação, incluindo dimensão 
internacional (0 -5);

3.3 — Contributo para o cumprimento da missão da instituição, no 
que concerne à captação de financiamento competitivo (0 -3);

3.4 — Outros contributos relevantes (0 -2).
4 — Outras atividades relevantes (10 %)
4.1 — Atividades de gestão Universitária (0 -7);
4.2 — Atividades de extensão Universitária (0 -3);
Os documentos onde constam os parâmetros de avaliação, respetiva 

ponderação e os indicadores, serão facultados aos candidatos, sempre 
que solicitados.

IV — Composição do júri: O júri tem a seguinte composição:
Presidente:Prof. Doutor João de Deus Santos Sàágua, Vice -Reitor da 

Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências.
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Vogais:
Doutor Lúcio José Sobral da Cunha, Professor Catedrático da Facul-

dade de Letras da Universidade de Coimbra;
Doutor José Alberto Vieira Rio Fernandes, Professor Catedrático da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutor Artur da Rosa Pires, Professor Catedrático da Universidade 

de Aveiro;
Doutor João Pinto Guerreiro, Professor Catedrático da Faculdade de 

Economia da Universidade do Algarve;
Doutora Maria Regina Faia Martins Salvador, Professora Catedrática 

da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa;

Doutor Ana Maria Viegas Firmino, Professora Catedrática da 
Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa;

Doutora Maria José Leitão Barroso Roxo, Professora Catedrática 
da Faculdade de Ciências Sociais 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 concur-
sais 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 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.
31 de agosto de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Aviso n.º 10328/2015
No seguimento do procedimento concursal comum para preenchi-

mento de 1 (um) posto de trabalho na categoria/carreira de Assistente 
Técnico, na modalidade de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do 
IPCA, para o exercício de funções no Polo de Braga do IPCA, aberto 
por aviso n.º 6495/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 112, de 11/06/2015 e para os efeitos consignados no artigo 30.º, 
n.º 3, alínea d) da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na redação dada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04, torna -se público a lista de can-
didatos admitidos.

1 — Lista única de candidatos admitidos:
Adriana Cristina Sequeira Pinto Fernandes
Afra Maria Pinto Vieira
Alcino Nuno Correia da Silva
Alexandra Moreira da Costa
Alexandre Augusto Oliveira Baixo
Ana Cândida Rodrigues Alves
Ana Catarina Rodrigues da Cunha
Ana Cristina Rosas de Sousa
Ana Isabel Vilas Boas Machado
Ana Luísa Rodrigues de Oliveira Leitão
Ana Maria Moreira Magalhães
Ana Miguel Machado Monteiro da Costa
Ana Raquel Ferreira da Silva Braga

Ana Teresa Martins Pedreiro
Anabela Cabral Leitão
Andreia Cristina da Silva Lessa
Andreia Sofia Coutada Pereira
Andreia Sofia Ribeiro Lopes
Ângela Raquel M. de Sampaio Leite de Carvalho
António Gomes Gonçalves
António Miguel Faria Dias
António Rui Gonçalves
Armanda Marisa da Silva Cunha
Bárbara da Costa Dimas
Bárbara José de Jesus Gonçalves
Bruno Daniel Martins da Silva
Cândida Maria Pereira Pacheco Santos
Carla Alexandra Ferreira da Silva
Carla Maria Gonçalves Fernandes
Carla Sandra Guedes Oliveira Fernandes
Carla Sofia Sotto Mayor da Silva
Carlos Miguel Araújo Dias
Carolina Maria Ferreira Campos
Catarina Andréa Almeida Santos
Catarina Helena Vieira Machado
Cátia João da Silva Almeida Ferreira
Cátia Raquel Rei Rodrigues
Célia Regina Guerra Fernandes
Celina Marlene Vilela da Silva Borges
Cidália Maria Dias Alves
Cláudia Sofia Oliveira Ferreira Rego
Daniela Paixão Esteves Dantas
David Manuel Oliveira Fernandes
Diana Oliveira Barbosa
Diogo António Apolinário Costa
Dora Filipa Carvalho de Sousa Loureiro
Edite da Conceição Barbosa Tinoco
Edite Neide Magalhães Ribeiro
Elisabete Maria da Silva Ribeiro Martins
Helda Cláudio de Azevedo
Hugo Miguel da Silva Machado
Isabel Cristina Sousa Faria
Isolina Maria Ferreira da Silva
Joana Isabel Faria Lopes
Joana Isabel Silva Gomes
Joana Serre Martins
João Miguel Frias Moreira
Jorge Paulo Fernandes Mota
José Carlos Miranda Coelho
José Luís Gomes Arantes
Liliana Andreia Caldas Cardoso
Liliana Filipa Silva Pimentel
Luzia Maria Pinto Arantes
Manuel Lopes da Silva
Márcia Maria Tojo Lopes
Maria Aurora Gonçalves Da Costa
Maria Cristina Gomes Braga
Maria das Dores Ferreira da Nobrega
Maria de Jesus Amorim Fernandes
Maria do Rosário de Sousa Fernandes
Maria Fernanda Rocha de Abreu Camarinha
Maria Inês Paredes Ferreira
Maria Ivone Baptista de Meira
Maria Luzia Ferreira Durães Lavado
Maria Silvina Coelho Esteves
Mariana João Vieira de Oliveira
Marta Isabel Matias Ferreira da Silva
Marta Silva Gonçalves Patrão
Miguel Ângelo Castro Silva Ribeiro
Natália Cristina Salgueiro Torres
Natália de Jesus Martins Ferreira
Natércia Maria Vieira Camelo
Nelson Davide Arantes Linhares
Nídia Maria Lopes Felgueiras
Nuno André Barbosa Ferreira
Olga Cristina Magalhães da Silva
Paula da Conceição Freitas Lopes
Paula Maria Azevedo Cunha
Paulo Jorge Pereira Antunes
Pedro Miguel Arantes Dias Matos
Pedro Simão Silva Marques
Pedro Xavier Freitas Vieira
Rafael Rodrigo Ferrão de Moura Amaral
Raquel Sofia Alves da Cunha de Jesus


