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3 — As vagas criadas na Comissão Pedagógica por perda de mandato 
ou renúncia não são preenchidas desde que não ultrapassem metade do 
número de membros.

4 — Desde que as vagas criadas atinjam mais de metade do número 
de membros da Comissão, procede -se à solicitação às respetivas escolas, 
da nomeação de membros para preenchimento das vagas.

SECÇÃO IV

Disposições finais e transitórias

Artigo 27.º
Constituição dos órgãos

1 — Os órgãos do LLCT, com a designação dos respetivos titulares, 
devem estar constituídos no prazo máximo de 30 dias úteis após a entrada 
em vigor do presente Regulamento.

2 — Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Regulamentar do 
LLCT, a designar pelo Reitor, a direção da primeira reunião da Comissão 
Científica, com vista à aprovação da proposta de Diretor a enviar ao 
Reitor, nos termos do presente Regulamento.

3 — Do resultado da votação da primeira reunião da Comissão Cien-
tífica é elaborada ata datada e assinada pelo Presidente da Mesa da 
Assembleia Regulamentar do LLCT e pelo funcionário não docente por 
este nomeado para secretariar a reunião, a qual acompanha a proposta 
a enviar ao Reitor.

4 — No estrito cumprimento dos atos necessários à constituição dos 
órgãos considera -se que a composição da Comissão Científica do LLCT, 
nos termos do presente artigo, integra os/as professores/as e investiga-
dores/as de carreira e restantes docentes e investigadores/as em regime 
de tempo integral, com contrato de duração não inferior a um ano, que 
sejam titulares do grau de doutor/a.

Artigo 28.º
Revisão e alteração do Regulamento

1 — O Regulamento do LLCT pode ser revisto:
a) Dois anos após a data da sua publicação ou da respetiva revisão;
b) Em qualquer momento, por iniciativa do/a Reitor/a ou por deci-

são de dois terços dos membros da Comissão Científica do LLCT em 
exercício efetivo de funções.

2 — A aprovação das propostas de alteração cabe ao Reitor/a.

Artigo 29.º
Dúvidas e omissões

As dúvidas e omissões ao presente Regulamento são resolvidas por 
despacho do/a Diretor/a do LLCT ou por deliberação da Comissão 
Científica do LLCT, consoante a natureza dos casos, sem prejuízo das 
disposições legais em vigor.

Artigo 30.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
aprovação pelo/a Reitor/a.
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 UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 12100/2014

Por despacho exarado a 09/10/2014, pelo Vice -Reitor da Univer-
sidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no 
uso de competência delegada por Despacho n.º 16/2014, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro, foi autori-
zada, a partir de 28 de janeiro de 2015, a manutenção do contrato de 
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado do Doutor 
Amândio Manuel Cupido dos Santos como Professor Auxiliar, em 
regime dedicação exclusiva, do mapa de pessoal da Universidade de 
Coimbra, para o exercício de funções na Faculdade de Ciências do 
Desporto e Educação Física, nos termos do artigo 25.º do Estatuto 
da Carreira Docente Universitária, na sua redação atual. (Não carece 
de verificação do Tribunal de Contas.)

20 de outubro de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Ana de Campos Cruz.

208177083 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Serviços Académicos

Aviso n.º 12101/2014
Por despacho de 8 -11 -2012 do Diretor da Escola de Ciências e Tec-

nologia da Universidade de Évora:
Nos termos do ponto 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 239/2007 de 

19 de junho, do regulamento de atribuição do título de Agregado pela 
Universidade de Évora, o júri das provas de Agregação em Biologia, 
requeridas por Fernando Henrique da Silva Reboredo, é constituído da 
seguinte forma:

Presidente — Doutor Diogo Francisco Caeiro Figueiredo, Professor 
Catedrático, da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Évora.

Vogais:
Doutor Alfredo Augusto Cunhal Gonçalves Ferreira, Professor Cate-

drático Aposentado da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Évora;

Doutor Jorge Quina Ribeiro de Araújo, Professor Catedrático Aposen-
tado da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora;

Doutor Manuel Armando Valeriano Madeira, Professor Catedrático 
do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa;

Doutora Maria Isabel Almeida Ferra, Professora Catedrática da Fa-
culdade de Ciências da Universidade da Beira Interior;

Doutor Pedro Jorge Cravo Aguiar Pinto, Professor Catedrático, do 
Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.

21 de outubro de 2014. — A Diretora dos Serviços Académicos, 
Margarida Cabral.

208180006 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Declaração de retificação n.º 1102/2014
Por ter sido publicada com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 186, de 26 de setembro de 2014, despacho (extrato) n.º 11974/2014, 
a dispensa serviço docente (sabática), referente à Doutora Rita Maria 
Gonçalves Ribeiro, retifica -se que onde se lê «pelo período um ano, 
com início em 01.03.2014» deve ler -se «pelo período de um ano, com 
início em 1 de março de 2015».

21 de outubro de 2014. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Fer-
reira Fernandes.

208177318 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 979/2014
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, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 31 de agosto de 2009, o 
Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel 
Bensabat Rendas, por despacho de quatro de julho de dois mil e catorze, 
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 
Auxiliar na Área Disciplinar de Direito Privado (2.º Grupo) da Faculdade 
de Direito desta Universidade.

O presente concurso é documental, tem caráter internacional e rege -se pe-
las disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do referido Estatuto.

I — Em conformidade com o que determina o aludido Estatuto, é 
requisito para a candidatura ao concurso em apreço, nos termos do 
artigo 41.º-A:

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

relevante para a área disciplinar em que é aberto o concurso.

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, por 
via postal ou através de correio eletrónico, em formulário disponível na 
Divisão de Concursos e Provas Académicas e on -line.

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

a) Documentos comprovativos do preenchimento do requisito exigido 
no número I;

b) 7 exemplares do curriculum vitae do candidato, bem como de 
cada um dos trabalhos nele mencionados, impressos ou em suporte 
digital (CD/Pen).

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 Universidade Nova de 
Lisboa e on -line.

Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo referido no preâm-
bulo deste Edital, os seus requerimentos/formulários instruídos com os 
documentos nele mencionado.

III — Os critérios, indicadores e ponderações, com vista à avaliação 
e seriação dos candidatos, que foram objeto de aprovação, pelo júri, 
são os seguintes:

1 — Desempenho Científico — (75 %)
1.1 — Publicações de artigos e livros científicos — (0 — 50);
1.2 — Outra atividade científica relevante (de acordo com a alínea a) do 

n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento de Concursos da UNL) — 0 -25;
2 — Capacidade Pedagógica — (20 %)
3 — Outras atividades relevantes — (5 %)
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:
Vogais:. Doutor Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Professor Catedrá-

tico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;
Doutor Pedro Manuel de Melo Paes de Vasconcelos, Professor Cate-

drático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
Doutor Manuel Carneiro da Frada, Professor Associado da Faculdade 

de Direito da Universidade do Porto;
Doutor José João Gordo Nunes Abrantes, Professor Associado com 

agregação da Faculdade de Direito Universidade Nova de Lisboa;
Doutora Ana Maria Correia Rodrigues Prata, Professora Associada 

com agregação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

1 — Terminado o prazo das candidaturas, reúne -se o júri para avalia-
ção 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, sendo que, para o efeito, poderá, se o desejar, 
solicitar esclarecimentos suplementares aos candidatos.

V — 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.
20 de outubro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
208179627 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia

Regulamento n.º 487/2014
Nos termos da lei e dos estatutos da FCT/UNL, foi aprovada em 

reunião do Conselho Executivo de 7 de outubro de 2014, ouvido o 
Conselho Científico, a alteração do Artigo 6.º do regulamento geral dos 
ciclos de estudos da FCT -UNL conducentes ao grau de doutor da UNL, 
também designados a seguir por programas de doutoramento (3.º ciclo 
de estudos superiores) ou simplesmente programas, publicado no Diário 
da República n.º 253, 2.ª série, de 31 de dezembro de 2010. Republica -se 
o referido regulamento.

7 de outubro de 2014. — O Diretor, Prof. Doutor Fernando José 
Pires Santana.

Regulamento geral dos ciclos de estudos da FCT -UNL 
conducentes ao grau de doutor 

da UNL (3.º ciclo de estudos superiores)

Normas Regulamentares

Preâmbulo
O presente regulamento refere -se à organização, funcionamento e 

atribuições dos órgãos de gestão dos ciclos de estudos da FCT -UNL 
conducentes ao grau de doutor da UNL, também designados a seguir 
por programas de doutoramento (3.º ciclo de estudos superiores) ou 
simplesmente programas. O regulamento decorre das normas sobre 
os graus académicos e diplomas do ensino superior introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação alterada pelo 
Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho.

Artigo 1.º
Criação e Âmbito

1 — A Universidade Nova de Lisboa (UNL), através da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia (FCT -UNL), ao abrigo dos artigos 2.º e 10.º dos 
Estatutos da UNL, e dos artigos 3.º e 9.º dos Estatutos da FCT -UNL, 
confere o grau de doutor num ramo de conhecimento ou numa especia-
lidade, no âmbito das suas áreas de competência.

2 — O grau de doutor é titulado por uma certidão de registo ou por 
uma carta doutoral emitidas, ambas, pelos Serviços Académicos da 
Reitoria e assinadas pelo Reitor da UNL.

Artigo 2.º
Objetivos

O programa de doutoramento permite ao estudante adquirir conhe-
cimentos, capacidade de compreensão e competências num ramo de 
conhecimento, ou numa sua especialidade, nas áreas de competência 
da FCT -UNL, a um nível compatível com o requerido pelo artigo 28.º 
do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação alterada 
pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, visando essencialmente 
a aprendizagem da prática de investigação de alto nível, nos termos da 
nova redação do artigo 31.º introduzida pelo Decreto -Lei n.º 230/2009, 
de 14 de setembro.

Artigo 3.º
Programas de Doutoramento em Associação

1 — A FCT -UNL pode associar -se a outros estabelecimentos de ensino 
superior, ou de investigação, nacionais ou estrangeiros, para a realização 
de ciclos de estudos conducentes ao grau de doutor.

2 — Os programas em associação poderão reger -se por regulamentos 
específicos, resultantes do consenso entre as instituições participantes, 
devendo ser aprovados pelo reitor da UNL, por proposta do Diretor da 
FCT -UNL, após parecer favorável do Conselho Científico.

3 — A atribuição e titulação do grau a estudantes que concluam com 
aproveitamento os programas em associação regem -se pelo definido nos 
artigos 41.º a 43.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com a 
redação alterada pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho.

Artigo 4.º
Duração

O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor tem um número 
mínimo de 180 ECTS. O valor exato é definido no regulamento do 
programa.

Artigo 5.º
Condições de Funcionamento

Ao abrigo dos artigos 3.º e 6.º dos Estatutos da FCT -UNL, as condições 
de funcionamento são fixadas pelo Diretor, coadjuvado pelo Conselho 
Executivo da FCT -UNL, ouvidos os Presidentes dos Departamentos 
envolvidos no ciclo de estudos.

Artigo 6.º
Gestão

1 — A gestão do programa é assegurada por:
a) Coordenador;
b) Comissão Científica.


