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2014, terminando a 31 de agosto de 2016, conforme os artigos 15.º e 31.º do 
Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).

13 de novembro de 2014. — O Secretário -Coordenador, Alfredo 
Ferreira Moita.

208231733 

 Contrato (extrato) n.º 608/2014
Por despacho de 22 de agosto de 2014, da Diretora da Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Lisboa:
Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Re-

solutivo Certo, com o Doutor Rui Eduardo Mota Castro, para exercer 
funções de Professor Auxiliar Convidado a 10 %, para o departamento 
de Bioquímica e Biologia Humana, com início a 1 de setembro de 
2014, terminando a 31 de agosto de 2016, conforme os artigos 15.º e 
31.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo 
ao Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto. (Isento de fiscalização 
prévia do T. C.).

13 de novembro de 2014. — O Secretário Coordenador, Alfredo 
Ferreira Moita.

208232421 

 Contrato (extrato) n.º 609/2014
Por despacho de 16 de dezembro de 2013, da Diretora da Faculdade 

de Farmácia da Universidade de Lisboa:
Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Reso-

lutivo Certo, com o Doutor Miguel Augusto Marques Gomes da Silva 
Forte, para exercer funções de Professor Associado Convidado, sem 
remuneração, para o departamento de Ciências Farmacológicas, com 
início a 16 de dezembro de 2013, terminando a 15 de dezembro de 2015, 
conforme os artigos 15.º, 31.º e 32.º -A, do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, publicado em anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de 
agosto. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).

14 de novembro de 2014. — O Secretário Coordenador, Alfredo 
Ferreira Moita.

208235573 

 Faculdade de Letras

Despacho n.º 14125/2014
Renovação de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo 

resolutivo certo, em regime de dedicação exclusiva, com Debora Ricci, 
com início a 02 de novembro de 2014 e termo a 01 de novembro de 2017, 
com a categoria de Leitor e o vencimento correspondente ao Escalão 1, 
índice 140, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 17.º e 33.º 
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado em anexo 
do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.

7 de novembro de 2014. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse 
Alberto.

208235427 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 1054/2014
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Univer-

sitária, 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 de agosto de 2009, o reitor da Universidade Nova de Lisboa, 
Prof. Doutor António Manuel Bensabat Rendas, por despacho de 18 
de junho de 2014, 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 um posto 
de trabalho de professor auxiliar na Área Genética, Oncologia e To-
xicologia Humana (Anatomia Patológica) da Faculdade de Ciências 
Médicas 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, bem como pelo Regulamento de Concursos da Universidade 

Nova de Lisboa, publicado em anexo ao regulamento n.º 687/2010 
(Diário da República, 2.ª série, n.º 158, de 16 de agosto de 2010), e 
pelo Regulamento de Concursos da Carreira Docente da Faculdade de 
Ciências Médicas, publicado pelo despacho n.º 9086/2011 (Diário da 
República, 2.ª série, n.º 135, de 15 de julho de 2011).

I — Em conformidade com o que determina o Estatuto da Carreira 
Docente Universitária, são requisitos 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 
adequada à área disciplinar a que respeita o concurso (Ciências Mor-
fológicas/Oncobiologia).

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, por via 
postal, em formulário disponível na Divisão de Concursos e Provas Aca-
démicas da UNL e no site da Reitoria (www.unl.pt/docentes/docentes).

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

a) Documento comprovativo do preenchimento dos requisitos exi-
gidos no n.º I;

b) Seis exemplares em suporte digital (PEN/CD) do curriculum do 
candidato, bem como de cada um dos trabalhos nele mencionados.

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 online.

Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo referido no preâm-
bulo deste edital os seus requerimentos/formulários instruídos com os 
documentos mencionados neste aviso de abertura.

III — O júri aprovou a seguinte metodologia de avaliação, nas ver-
tentes a seguir indicadas:

1 — Na vertente do desempenho científico, desenvolvimento e ino-
vação — 50 %:

Atividade e produção científica — 25 %;
Constituição de equipas científicas — 15 %;
Intervenção na comunidade — 10 %;

2 — Na vertente da capacidade pedagógica total — 40 %:
Atividade letiva — 25 %;
Produção pedagógica — 5 %;
Coordenação pedagógica — 10 %;

3 — Outras atividades — 10 %.
A ponderação em cada um dos itens supra mencionados terá ponde-

ração de 0 a 5:
0 — Ausente;
1 — Não satisfaz;
2 — Suficiente;
3 — Bom;
4 — Muito bom;
5 — Excelente.

IV — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente — Prof. Doutor José João Nunes Abrantes, pró -reitor da 

Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências.
Vogais:
Doutora Maria da Conceição da Cunha Vasconcelos Peleteiro, profes-

sora catedrática da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 
de Lisboa.

Doutora Maria de Fátima Machado Henriques Carneiro, professora 
catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Doutor José Alexandre de Gusmão Rueff Tavares, professor cate-
drático da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de 
Lisboa.

Doutor Rui Manuel Ferreira Henrique, professor catedrático convi-
dado do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade 
do Porto.

Doutora Ana Félix Pinto, professora associada da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

V — Avaliação das candidaturas:
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 
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candidatos, proceder -se -á à audiência prévia, nos termos dos artigos 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 n.º III.

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.
12 de novembro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
208233491 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Engenharia

Despacho n.º 14126/2014

Delegação de competências
Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 
31 de janeiro, conjugado com o n.º 4 do artigo 92.º e com o n.º 3 do 
artigo 93.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e do n.º 2 do ar-
tigo 17.º dos Estatutos da Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, homologados pelo Despacho Normativo n.º 26712/2009, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 10 de dezem-
bro, e alterados pelo Despacho n.º 4950/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 71, de 10 de abril, delego, sem a possibilidade 
de subdelegação, no Sr. Prof. António Joaquim Mendes Ferreira, 
Vice -Presidente do Conselho Científico, a competência para a prática 
dos seguintes atos:

1 — No âmbito das relações empresariais e internacionais, praticar 
todos os atos relativos a:

1.1 — Assinatura das candidaturas de projetos internacionais;
1.2 — Coordenar e despachar os assuntos relativos à gestão de Consór-

cios Internacionais, e assegurar a representação da FEUP nas instituições 
e eventos com este objetivo;

1.3 — Autorizar e acompanhar a execução dos acordos específicos, 
no domínio da investigação científica, com os centros de investigação 
da Universidade ou onde esta seja parceira;

1.4 — Coordenação e acompanhamento das atividades no âmbito da 
inovação, empreendedorismo e projetos especiais;

1.5 — Coordenação e acompanhamento da representação e interven-
ção da FEUP nas entidades participadas;

1.6 — Celebrar protocolos ou contratos, com qualquer entidade pú-
blica ou privada, que tenham por objeto a realização de estágios cur-
riculares e extracurriculares e dissertações em ambiente empresarial 
relacionados com os cursos da FEUP;

1.7 — Celebrar contratos e protocolos para a execução de projetos 
de investigação e desenvolvimento e para a prestação de serviços, bem 
como os respetivos documentos preparatórios, como cartas de intenção, 
candidaturas e similares;

1.8 — Despachar os assuntos relativos a programas de mobilidade 
profissional em empresas (ex: IAESTE, Vulcanus, Leonardo) e assegurar 
a representação da FEUP nas instituições e eventos com este objetivo;

1.9 — Celebrar protocolos ou regulamentos com Empresas (ou ou-
tras instituições) para atribuição de prémios de mérito a estudantes ou 
recém -diplomados da FEUP.

Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, 
conjugado com o n.º 4 do artigo 92.º e com o n.º 3 do artigo 93.º da Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro, e do n.º 2 do artigo 17.º dos Estatutos 
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, homologados 
pelo Despacho Normativo n.º 26712/2009, de 10 de dezembro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, e alterados pelo Despacho 
n.º 4950/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 71, de 
10 de abril, delego, sem a possibilidade de subdelegação, no Sr. Prof. An-

tónio Augusto de Sousa, Vice -Presidente do Conselho Pedagógico, a 
competência para a prática dos seguintes atos:

2 — No âmbito da coordenação da atividade dos Serviços Acadé-
micos:

2.1 — Proferir as decisões respeitantes ao calendário de candidatura, 
matrícula e inscrição, indeferimento liminar do requerido às candida-
turas apresentadas, homologação da seriação, reclamações e criação de 
vagas adicionais para os casos previstos em regulamento, no âmbito dos 
diversos regimes de ingresso;

2.2 — Decidir sobre a utilização das vagas sobrantes num par estabele-
cimento/curso, entre os regimes de mudança de curso e de transferência, 
nos termos previstos no n.º 6 do artigo 5.º da Portaria n.º 401/2007, de 
5 de abril, alterada pela Portaria n.º 232 -A/2013, de 22 de julho, e pelo 
Decreto -Lei n.º 113/2014, de 16 de julho;

2.3 — Decidir sobre o preenchimento das vagas sobrantes do regime 
geral de acesso, nos termos previstos no Regulamento do Concursos 
Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público;

2.4 — Designar os júris das provas das unidades curriculares de 
dissertação de mestrado;

2.5 — Decidir sobre a atribuição do estatuto de trabalhador estudante 
e de estudante com necessidades educativas especiais;

2.6 — Despachar os requerimentos e demais assuntos académicos 
associados aos processo dos estudantes;

2.7 — Coordenar os assuntos relativos aos Programas de Mo-
bilidade;

Nos termos do disposto no artigo 36.º n.º 1 do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 
31 de janeiro, conjugado com o n.º 4 do artigo 92.º e com o n.º 3 do 
artigo 93.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e do n.º 2 do artigo 17.º 
dos Estatutos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ho-
mologados pelo Despacho Normativo n.º 26712/2009, de 10 de dezem-
bro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, e alterados pelo 
Despacho n.º 4950/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 71, de 10 de abril, subdelego, sem a possibilidade de subdelegação, 
no Sr. Prof. António Augusto de Sousa, Vice -Presidente do Conselho 
Pedagógico, a competência para a prática dos atos:

3 — No âmbito da coordenação da atividade dos Serviços Académi-
cos, de homologação dos pedidos de creditação.

Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, 
conjugado com o n.º 4 do artigo 92.º e com o n.º 3 do artigo 93.º da Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro, e do n.º 2 do artigo 17.º dos Estatutos da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, homologados pelo 
Despacho Normativo n.º 26712/2009, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 238, e alterados pelo Despacho n.º 4950/2012, publicado 
no Diário da República, 2.ª série n.º 71, de 10 de abril, delego, sem a 
possibilidade de subdelegação, no Sr. Prof. Carlos Manuel Rodrigues, 
a competência para a prática dos seguintes atos:

4 — No âmbito dos Serviços Técnicos e de Manutenção:
4.1 — Autorizar a cedência temporária dos espaços afetos à Faculdade, 

a entidades terceiras, para fins educativos, sociais e culturais, nos termos 
dos regulamentos e critérios definidos;

4.2 — Coordenar o acompanhamento de projetos, obras e equipa-
mentos, bem como, das intervenções de manutenção das instalações e 
infraestruturas físicas;

4.3 — Coordenar as ações que fomentem a otimização da gestão da 
energia, água e resíduos.

4.4 — Coordenação e acompanhamento das atividades associadas às 
infraestruturas e campus universitário;

4.5 — Autorizar a abertura de procedimentos e realização de despesas 
com aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas, até 
ao montante de 75.000 Euros.

5 — A presente delegação de competências implica a delegação de 
assinatura relativa às matérias delegadas, bem como a correspondência 
e expediente a elas respeitante.

6 — Esta delegação de poderes entende -se feita sem prejuízo dos 
poderes de avocação, supervisão e revogação previstos na lei, devendo 
os atos praticados ao abrigo deste despacho fazer menção do uso da 
competência delegada nos termos do artigo 38.º do Código do Proce-
dimento Administrativo.

7 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados no âm-
bito das competências ora delegadas, desde o dia 20 de outubro de 
2014 até à data da publicação do presente despacho no Diário da 
República.

12 de novembro de 2014. — O Diretor da FEUP, Prof. Doutor João 
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.

208229174 


