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 Faculdade de Letras

Despacho n.º 12521/2015
Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolu-

tivo certo, com Michele Broccia, com efeitos a partir de 01 de setembro 
de 2015 e termo a 31 de agosto de 2017, com a categoria de Assistente 
Convidado, sem remuneração, nos termos do artigo 32.º -A do Estatuto 
da Carreira Docente Universitária, republicado em anexo do Decreto -Lei 
n.º 205/2009 de 31 de agosto

20 de outubro de 2015. — O Diretor da FLUL, Prof. Doutor Paulo 
Farmhouse Alberto.

209055633 

 Faculdade de Motricidade Humana

Despacho n.º 12522/2015
Nos termos do n.º 2 do artigo 51.º dos Estatutos da Faculdade de 

Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, homologados pelo 
Despacho n.º 2784/2014, de 7 de fevereiro, publicados no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro e republicados pelo Despacho 
n.º 13542/2014, de 20 de outubro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro, por proposta do Conselho Cientí-
fico, foram nomeados para o Conselho de Ética para a investigação, os 
seguintes professores:

Prof.ª Doutora Ana Isabel Amaral Nascimento Rodrigues de Melo
Prof.ª Doutora Analiza Mónica Lopes Almeida Silva
Prof. Doutor Augusto Gil Brites de Andrade Pascoal
Prof.ª Doutora Maria Margarida Nunes Gaspar de Matos
Prof.ª Doutora Paula Marta Pereira Bruno
Prof. Doutor Paulo Alexandre Silva Armada da Silva
Prof. Doutor Pedro Jorge Amaral de Melo Teixeira
Prof. Doutor Hermínio Francisco Xavier Barreto (suplente)
Prof.ª Doutora Maria Celeste Rocha Simões (suplente)

Esta nomeação produz efeitos a 22 de dezembro de 2014.
21 de outubro de 2015. — O Presidente da Faculdade, Professor 

Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz.
209054548 

 Faculdade de Psicologia

Despacho (extrato) n.º 12523/2015
Por despacho do Diretor da Faculdade de Psicologia da Universi-

dade de Lisboa, de 23/10/2015 foi anulado o Despacho n.º 9454/2015, 
publicado no Diário de República, 2.ª série, n.º 161, de 19 de agosto 
de 2015.

26 de outubro de 2015. — A Diretora Executiva, Lic.ª Carminda 
Pequito Cardoso.

209055171 

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 12524/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico, no uso 

da competência delegada pelo Magnifico Reitor da Universidade de 
Lisboa (Despacho n.º 15133, de 20 de novembro de 2013, publicado no 
Diário da República, 2.ª série do n.º 225 de 20 de novembro de 2013), 
foi autorizado, após conclusão do período experimental, a manutenção 
do contrato da Doutora Maria da Glória de Almeida Gomes, vinculado 
por contrato de trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado 
na categoria de Professora Auxiliar, com efeitos a partir de 27 de outubro 
de 2015, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 195 
do Estatuto remuneratório do pessoal docente universitário.

Relatório final relativo à avaliação do período experimental
 da Doutora Maria da Glória de Almeida Gomes

De acordo com o parecer favorável dos Professores Catedráticos deste 
Instituto, Doutor Fernando António Baptista Branco e Doutor Jorge 
Manuel Caliço Lopes de Brito, sobre o relatório de avaliação do período 
experimental, apresentado pela Doutora Maria da Glória de Almeida 

Gomes, nos termos do artigo 25.º do ECDU, o Conselho Científico, em 
reunião de 13 de abril de 2015, deliberou, por unanimidade, dos Profes-
sores Catedráticos e Associados presentes na referida reunião, manter 
por tempo indeterminado o contrato de trabalho em funções públicas da 
Professora Auxiliar Doutora Maria da Glória de Almeida Gomes.

27 de outubro de 2015. — O Vice -Presidente para os Assuntos de 
Pessoal, Prof. Miguel Ayala Botto.

209057537 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 12928/2015
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 

de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, doravante 
LTFP, faz -se público que, no seguimento do procedimento concursal 
comum para ocupação de dois postos de trabalho na categoria de Técnico 
Superior aberto por aviso 4692/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 68, de 07 de abril, procedeu -se à celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo determinado, sujeito a um 
período experimental de 30 dias, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do 
artigo 49.º da LTFP, com o trabalhador João Carlos Vieira Teixeira, com 
efeitos a 01 de setembro de 2015, auferindo a remuneração base corres-
pondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da tabela remuneratória 
única da categoria de Técnico Superior.

Foi nomeado, nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do diploma atrás 
mencionado, a Licenciada Alexandra Maria Pestana de Castro, Dire-
tora de Serviços da Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais 
da Universidade da Madeira, para proceder à avaliação do período 
experimental.

(Isento de fiscalização prévia Secção Regional da Madeira do Tri-
bunal de Contas)

7 de outubro de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor José Carmo.
209057018 

 Aviso (extrato) n.º 12929/2015
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 

de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, doravante 
LTFP, faz -se público que, no seguimento do procedimento concursal 
comum para ocupação de dois postos de trabalho na categoria de Téc-
nico Superior aberto pelo aviso n.º 4692/2014, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 68, de 07 de abril, procedeu -se à celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, 
sujeito a um período experimental de 30 dias, de acordo com a alínea a) 
do n.º 2 do artigo 49.º da LTFP, com o trabalhador Duarte Miguel Jesus 
Silvino, com efeitos a 17 de agosto de 2015, auferindo a remuneração 
base correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da tabela 
remuneratória única da categoria de Técnico Superior.

Foi nomeado, nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do diploma atrás 
mencionado, o Licenciado Nélio Dantas dos Santos, Chefe de Divisão 
da Unidade Económica e Financeira da Universidade da Madeira, para 
proceder à avaliação do período experimental. (Isento de fiscalização 
prévia Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)

7 de outubro de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor José Carmo.
209056881 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 999/2015
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, 
publicado no Diário da República, 1.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 31 de agosto 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 Auxiliar 
na Área de Antropologia/Antropologia do Espaço, Migrações e Etnici-
dade) 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 
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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:
1) 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:

a) Ser titular do grau de doutor.

2) Os candidatos deverão ser detentores do grau de doutor na área 
de Antropologia, com currículo relevante na área de Antropologia do 
Espaço, Migrações e Etnicidade, dando -se preferência a currículo na área 
de Migrações e dominar a língua portuguesa falada e escrita.

II — Apresentação da candidatura:
1) 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, por via 
postal, em formulário disponível na Divisão Académica e online em 
http://www.unl.pt/pt/info/Docentes/pid=61/.

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

c) 8 exemplares impressos ou em suporte digital (PEN) do plano de 
desenvolvimento de carreira que ateste o potencial do candidato na do-
cência 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 avaliação do plano.

3) 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 online. em http://www.unl.
pt/pt/info/Docentes/pid=61/.

4) 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.

5) A falta de quaisquer documentos probatórios, que não puder ser 
suprida oficiosamente, determinará a rejeição da candidatura.

III — Critérios de avaliação: Os critérios, indicadores e pondera-
ções, com vista à avaliação dos candidatos, aprovados pelo júri, são 
os seguintes:

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

1.1) Publicação Livros e Artigos Científicos publicados em revistas 
da especialidade (com arbitragem científica) (0 — 25);

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

1.3) Coorientações 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 — 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 — 10);
2.2) Qualidade do material pedagógico apresentado (por exemplo: 

planos aulas, materiais didáticos, bibliografia) e outras atividades pe-
dagógicas relevantes, para até três unidades curriculares na área do 
concurso. (0 — 10).

3) Plano de desenvolvimento da carreira (0 — 20 %):
3.1) Demonstração de potencial para docência, incluindo a dimensão 

internacional em várias disciplinas da área científica; (0 — 7);
3.2) Plano de desenvolvimento da investigação e internacionalização; 

(0 -7);
3.3) Plano de recrutamento de financiamento competitivo para a 

investigação, incluindo dimensão internacional (0 — 6).
4) Outras atividades relevantes (0 — 5 %)

IV — Composição do júri: O júri homologado por despacho do 
Sr. Reitor de 31 de agosto de 2015, tem a seguinte composição:

Presidente: Prof. Doutor João de Deus Santos Sàágua, Vice -Reitor 
da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências, nos 

termos do n.º 2 do Despacho n.º 12248/2014, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 191, de 3 de outubro de 2014.

Vogais:
Doutor Susana Salvaterra Trovão, Professora Catedrática da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor João Aires de Freitas Leal, Professor Catedrático da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor Paulo Alexandre Nascimento Castro Seixas, Professor Asso-

ciado com agregação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
da Universidade de Lisboa;

Doutor Miguel de Matos Castanheira Vale de Almeida, Professor 
Associado com agregação da Escola de Ciências Sociais e Humanas 
do Instituto Universitário de Lisboa/ISCTE/IUL;

Doutor José Manuel Sobral, Investigador Principal do Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade 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 concursais 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 pro-
nunciar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

4) Determinados os candidatos admitidos, com base nas classificações 
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 artigo 16.º 
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.
26 de outubro de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
209055374 

 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Aviso n.º 12930/2015
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, torna -se público que se encontra afi-
xada nesta Faculdade e disponível na respetiva página eletrónica, a lista 
unitária de ordenação final do procedimento concursal comum com vista 
ao recrutamento de um Técnico Superior da carreira unicategorial de 
Técnico Superior para a Divisão de Bibliotecas e Documentação, aberto 
por Aviso n.º 14346/2014, publicado no DR, 2.ª série, n.º 247, de 23 
de dezembro, homologada por despacho de 20 de outubro de 2015, do 
Senhor Diretor da FCSH (proferido por delegação de competências do 
Reitor da Universidade Nova de Lisboa).

26 de outubro de 2015. — O Diretor, Prof. Doutor João Costa.
209054231 

 Faculdade de Economia

Despacho n.º 12525/2015
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de 
janeiro, no n.º 2 do artigo 11.º dos Estatutos da Faculdade de Econo-
mia da Universidade Nova de Lisboa — Nova School of Business and 
Economics, aprovados pelo Despacho n.º 15323/2012, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, de 29 de novembro, delego as seguintes 
competências:

1 — No Diretor Adjunto, o Prof. Doutor Luís Miguel Rainho Catela 
Nunes, para além de me substituir em todas as minhas faltas e impe-


