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Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia;
Caupers, João, “Introdução à Ciência da Administração Pública”, 

Coimbra, Ancora Editora, 2002;
Bilhim, João Abreu de Faria, “Questões atuais de Gestão Estratégica 

de Recursos Humanos”, Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Su-
perior de Ciências Sociais e Políticas, 2.ª edição, Lisboa, 2011.

Bilhim, João Abreu de Faria, “Teoria Organizacional — Estruturas e 
Pessoas”, Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas, 7.ª edição, Lisboa, 2013.

II — Organização Administrativa
Orgânica do Governo Constitucional em funções;
Administração Direta do Estado (Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, 

republicada pela Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, e alterada pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 57/2011 de 28 de novembro, 
Decreto -Lei n.º 116/2011 de 5 de dezembro, Lei n.º 64/2011 de 22 de 
dezembro;

Lei Orgânica do Ministério da Educação e Ciência (Decreto -Lei 
n.º 125/2011 de 29 de dezembro).

III — Atividade Administrativa:
Novo Código do Procedimento Administrativo (DL n.º 4/2015, de 

07 de janeiro)
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 

pela Lei n.º 35/2014, de 20 de, alterada pela Lei n.º 84/2015, de 
7 de agosto;

Regulamento do procedimento concursal (portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril);

Níveis remuneratórios correspondentes às Posições Remuneratórias 
das categorias das carreiras gerais (Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31 de julho);

Identificação das categorias e carreiras que se extinguem, que subsis-
tem, e daquelas para que se transita (Decreto -Lei n.º 121/2008, de 11 de 
julho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 72 -A/2010 de 18 -06 -2010, retificado 
pela Declaração de Retificação 49/2008 de 27 de agosto);

Tabela Remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções 
públicas (Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro);

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Admi-
nistração Pública (Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, alterado pela 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro; e Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de 
dezembro e Lei n.º 66 -B/2012 de 31 de dezembro).

IV — Ensino Superior/Universidade de Lisboa:
Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior — Lei 

n.º 62/2007, de 10 de setembro);
Estatuto da Carreira Docente Universitária (Decreto -Lei n.º 448/79, 

de 13 de novembro, ratificado com emendas pela Lei n.º 19/80, de 
16 de julho, alterado pelos Decretos  -Lei n.º s 316/83, de 2 de ju-
lho, 244/85, de 11 de julho, 381/85, de 27 de setembro, 145/87, de 
24 de março, 412/88, de 9 de novembro e 393/89 de 9 de novembro, 
pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto e Lei n.º 8/2010 de 
13 de maio);

Estatuto da carreira de investigação científica (Decreto -Lei n.º 124/99, 
de 20 de abril, alterado pela Lei n.º 157/99, de 14 de setembro);

Regime Jurídico das Instituições de Investigação Científica e Desen-
volvimento Tecnológico (decreto Lei n.º 125/99, de 20 de abril, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 91/2005, de 31 de maio);

Estatuto do Bolseiro de Investigação (Lei n.º 40/2004, de 18 de 
agosto);

Estatutos da Universidade de Lisboa (Despacho Normativo 
n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicado no DR 2.ª série n.º 77, de 19 de 
abril, alterado pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, publicado no 
DR 2.ª série n.º 42, de 1 de março);

Carta de Direitos e Garantias (Despacho n.º 6441/2015, publicado 
no DR, 2.ª série n.º 111 de 09.06.2015, com a alteração constante da 
Declaração de Retificação n.º 650/2015, publicada no DR, 2.ª série 
n.º 148 de 31.07.2015);

Código de Conduta e Boas Práticas (Despacho n.º 6441/2015, publi-
cado no DR, 2.ª série n.º 111 de 09.06.2015, com a alteração constante 
da Declaração de Retificação n.º 650/2015, publicada no DR, 2.ª série 
n.º 148 de 31.07.2015);

Regulamento Disciplinar dos Estudantes da ULisboa (Despacho 
n.º 6441/2015, publicado no DR, 2.ª série n.º 111 de 09.06.2015, com 
a alteração constante da Declaração de Retificação n.º 650/2015, publi-
cada no DR, 2.ª série n.º 148 de 31.07.2015);

Estatutos do ISCSP, Homologados pelo Despacho n.º 12254/2013, do 
Reitor da Universidade de Lisboa, datado de 6 de setembro de 2013 e 
publicados no DR 2.º série, n.º 185, de 25 de setembro, e pela Declaração 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 1055/2016
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 20 de outubro de 2016, 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 Ciências da Terra, domínio de Geologia, com ênfase 
em Tectónica e Geoquímica Isotópica, no âmbito do Departamento de 
Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia desta Uni-
versidade.

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 e Regulamento dos Concursos da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia anexo ao Despacho n.º 2334/2016, publicado no Diário da 
República, 2.ª série,, n.º 32, de 16 de fevereiro.

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:

a) Ser titular do grau de doutor.
Os candidatos deverão dominar a língua portuguesa.

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

1 — O processo de candidatura deverá ser instruído com a documen-
tação a seguir indicada:

a) Documento comprovativo do preenchimento do requisito exigido 
no número I;

de Retificação n.º 1102 -A/2013, de 11 de outubro de 2013, publicada 
no DR 2.ª série n.º 200, de 16 e outubro de 2013.

V — Legislação Específica

Lei de Bases da contabilidade pública (Lei n.º 8/90, de 20 de feve-
reiro)

Lei de Enquadramento Orçamental (Lei n.º 151/2015 de 11 de se-
tembro)

POC -E (Portaria n.º 794/2000, de 20 de setembro)
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Pú-

blicas (Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro)
Código dos Contratos Públicos (Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, e respetivas diretivas europeias)
Regime jurídico dos códigos de classificação económica das receitas 

e das despesas públicas (Decreto -Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro)
Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro e respetivas atualizações)
Lei do Orçamento do Estado (Lei n.º 7 -A/2016 de 30 de março)
Decreto -Lei de Execução Orçamental (Decreto -Lei n.º 18/2016, de 

13 de abril)
Resolução do Tribunal de Contas n.º 2/2007/março 27 -1.ªS/PL, de 

27 de março de 2007 -Extrato,
Resolução do Tribunal de Contas n.º 1/2009 -16.dezembro 2008;
Despacho Normativo n.º 35 -A/2008, de 28 de julho
Decreto -lei orçamental n.º 69 -A/2009, de 24 de março
Regulamento n.º 330/2009 de 30 de julho, publicado no DR, 2.ª sé-

rie — N.º 146.
Portaria n.º 701 -G/2008 de 29 de julho.

210058259 
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b) 06 exemplares em suporte digital (Pen Drives USB) do curriculum 
do candidato;

c) 06 exemplares em suporte digital (Pen Drives USB) do relatório de 
uma unidade curricular existente ou a criar, no âmbito da área disciplinar 
a que respeita o concurso;

d) 06 exemplares em suporte digital (Pen Drives USB) das publi-
cações associadas a trabalhos (3 a 8) citados na declaração de com-
promisso com o desenvolvimento da carreira (research and teaching 
statement);

e) Se o candidato não for de nacionalidade portuguesa ou de um país 
cuja língua oficial seja o português, a candidatura deve incluir certificado 
do domínio de língua portuguesa.

2 — Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais 
de recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por de-
claração 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/.

3 — 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.

4 — A falta de quaisquer documentos probatórios, que não puderem 
ser oficiosamente suprida, 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:

Mérito Científico (MC) — 65 %

MC 1) A produção científica realizada (livros, capítulos de livro, 
artigos em jornais científicos, comunicações em conferências, paten-
tes, e outras formas de produção científica que sejam consideradas 
como relevantes pelo júri), em termos da sua qualidade e quantidade, 
valorizada pelo impacto e reconhecimento junto da comunidade cien-
tífica. Deverá ser valorizado o mérito científico de candidatos cuja 
produção científica revele autonomia e liderança científica. O impacto 
e reconhecimento da produção científica dos candidatos poderão 
ser aferidos pela qualidade dos locais de publicação e apresentação 
dos seus trabalhos, e pelas referências que lhes são feitas por outros 
autores;

MC 2) A capacidade de organizar e liderar equipas científicas, angariar 
projetos, assim como a atividade revelada na orientação de formação 
avançada (mestrados, doutoramentos e pós -doutoramentos);

MC 3) O reconhecimento científico nacional e internacional revelado 
pelo curriculum do candidato, através da análise de diversos fatores, 
entre os quais se incluem a participação em júris de provas académicas 
realizadas fora da sua instituição de origem, a participação em painéis 
de avaliação de projetos e centros de investigação, a participação em 
comissões científicas de conferências, a criação e a participação no corpo 
editorial de jornais científicos internacionais, a atribuição de prémios 
científicos, a participação em redes de investigação e o exercício de 
cargos de direção de sociedades científicas e profissionais de referência 
nas respetivas áreas.

MC 4) O impacto social e económico da atividade científica desen-
volvida. Deve ser dada particular atenção aos resultados alcançados em 
transferência de tecnologia e criação de empresas de base tecnológica.

Mérito Pedagógico (MP) — 20 %

MP 1) A atividade pedagógica do candidato tendo em atenção a 
capacidade de dinamizar e coordenar projetos pedagógicos, tais como 
o desenvolvimento de novos programas de disciplinas, a criação e 
coordenação de novos cursos ou programas de estudos, a reforma 
de disciplinas já existentes, a participação em órgãos de gestão pe-
dagógica e a realização de projetos com impacto no processo de 
ensino/aprendizagem;

MP 2) A produção de material pedagógico realizada pelo can-
didato, nomeadamente livros, artigos em publicações de índole 
pedagógica e documentos de apoio aos alunos nas suas várias formas 
e suportes;

MP 3) A docência de disciplinas enquadradas em diferentes tipos 
de ciclos de estudos — licenciatura, mestrado, programas de douto-
ramento, cursos de pós -graduação e escolas de verão nacionais e in-
ternacionais;

MP 4) A qualidade da atividade letiva, a qual deverá apoiar -se 
tanto quanto possível numa análise objetiva dessa atividade. Com 
este objetivo, o júri poderá recorrer a informação disponibilizada 

pelos candidatos, nomeadamente através de relatórios de avaliação 
pedagógica realizada pelos seus pares, e do resultado de inquéritos 
pedagógicos.

Mérito Pedagógico e Científico do Relatório — (MPCR) — 10 %
Na avaliação do Mérito Pedagógico e Científico do Relatório 

que inclua o programa, os conteúdos e os métodos de ensino teó-
rico e prático das matérias de uma unidade curricular da área dis-
ciplinar, ou áreas disciplinares, a que se refere o concurso serão 
considerados:

1) A clareza da sua estrutura e a qualidade de exposição;
2) A atualidade científica do conteúdo e a adequação do programa 

proposto, tendo em consideração a fronteira do conhecimento no domínio 
da unidade curricular;

3) A qualidade das estratégias de ensino/aprendizagem propostas 
(caso sejam apresentadas);

4) A bibliografia recomendada e a qualidade dos comentários sobre 
ela produzidos;

5) O grau de inovação introduzido.

Mérito de Outras Atividades Relevantes (MOAR) — 5 %
A participação e desempenho em órgãos de gestão das instituições em 

que esteve integrado. A participação e desempenho de tarefas atribuídas 
por órgãos de gestão das instituições a que esteve vinculado e que se 
incluam no âmbito da atividade de docente universitário. A participa-
ção e desempenho de tarefas de extensão universitária e de divulgação 
científica. O desempenho de tarefas de valorização económica e social 
do conhecimento, nomeadamente através de prestações de serviços à 
comunidade.

Cada membro do júri efetuará o seu exercício de avaliação, pontuando 
cada candidato em relação a cada critério na escala numérica de 0 a 
100 pontos. As ponderações atribuídas aos critérios e indicadores es-
pecíficos são os constantes da tabela seguinte: 

Critério Indicador Pontuação Ponderação 
do critério

Mérito Científico (MC)  . . . . . . . . . . . . MC1
MC2 0 a 70

65 %
MC3
MC4 0 a 30

Mérito Pedagógico (MP)  . . . . . . . . . . . MP1
MP2 0 a 50

20 %
MP3
MP4 0 a 50

Mérito de outras atividades relevantes 
(MOAR).

Mérito Pedagógico e Científico do Re-
latório (MPCR).

MOAR 0 a 100 5 %

MPCR 0 a 100 10 %

 IV — Composição do júri: O júri homologado por despacho do
Sr. Reitor de 20 de outubro de 2016, tem a seguinte composição:

Presidente:Prof. Doutor João Paulo Cerejo Goulão Crespo, Vice -Reitor 
da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências do 
Reitor da UNL.

Vogais:
Doutor Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha, Professor Ca-

tedrático da Universidade de Aveiro;
Doutora Maria Elisa Preto Gomes, Professora Catedrática da Escola 

de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás -os -Montes 
e Alto Douro;

Doutor Rui Manuel Soares Dias, Professor Associado, com Agregação, 
da Universidade de Évora;

Doutor José Carlos Ribeiro Kullberg, Professor Associado da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;

Doutor José António Almeida, Professor Associado da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;

V — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo das candidaturas o júri reúne para avaliação 

e ordenação dos candidatos.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho (extrato) n.º 14986/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 28 de 

julho de 2016:
João Filipe Dias Medeira Rodrigues — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como professor adjunto convidado, em regime de 
exclusividade, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 185, com início a 1 de setembro de 2016 e termo a 
31 de agosto de 2017.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

30 -11 -2016. — O Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Vito 
Carioca.

210062398 

 Despacho (extrato) n.º 14987/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 28 de 

julho de 2016:
Rui Alexandre Lopes de Sousa — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico 
de Beja, como professor adjunto convidado, em regime de exclusivi-
dade, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 185, com início a 1 de setembro de 2016 e termo a 31 de agosto 
de 2017. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

30 de novembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Vito Carioca.

210062535 

 Despacho (extrato) n.º 14988/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de 

setembro de 2016:
Luís Filipe Sequeira Pires — autorizado o contrato de trabalho em fun-

ções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de Beja, 
como assistente convidado, em regime de tempo parcial de 35 %, com a 
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, 
com início a 22 de setembro de 2016 e termo a 19 de fevereiro de 2017.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

30 de novembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Vito Carioca.

210062892 

 Despacho (extrato) n.º 14989/2016

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 28 de 
julho de 2016:

Paulo Alexandre Sousa Bacalhau Paixão — autorizado o contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como professor adjunto convidado, em regime de 
tempo integral, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 185, com início a 1 de agosto de 2016 e termo a 31 de 
agosto de 2017. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 
Não são devidos emolumentos.)

30 de novembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Vito Carioca.

210062421 

 Despacho (extrato) n.º 14990/2016
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de 

setembro de 2016:

João Pedro Pereira de Carvalho Goulão — autorizado o contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo 
parcial de 55 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente 
ao escalão 1, índice 100, com início a 1 de outubro de 2016 e termo a 
19 de fevereiro de 2017.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

30 de novembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Vito Carioca.

210062973 

 Despacho (extrato) n.º 14991/2016

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de 
setembro de 2016:

Maria da Conceição Calisto Marinho — autorizado o contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumu-
lação de 50 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 29 de outubro de 2016 e termo a 
19 de fevereiro de 2017.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

30 de novembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Vito Carioca.

210063094 

 Despacho (extrato) n.º 14992/2016

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de 
setembro de 2016:

Marco Ricardo Fragoso de Faria Lobo — autorizado o contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo 
parcial de 45 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 22 de setembro de 2016 e termo a 
19 de fevereiro de 2017.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

30 de novembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Vito Carioca.

210063175 

 Despacho (extrato) n.º 14993/2016

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de 
setembro de 2016:

Manuel António Ribeiro — autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico 
de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo parcial 
de 45 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao es-

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 pronunciar, nos termos do Código do Procedimento Adminis-
trativo.

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 re-
ferido 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.
30 de novembro de 2016. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
210063661 


