
Diário da República, 2.ª série — N.º 241 — 10 de dezembro de 2015  35849

 Despacho (extrato) n.º 14637/2015

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal comum, aberto pelo aviso n.º 4292/2015, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 21 de abril de 
2015, alterado por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico 
de 29 de abril de 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 93, de 14 de maio de 2015, foram celebrados os seguintes contratos 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado: 

Nome Carreira/categoria Posição Nível Data de início

Maurício Rafael Jacinta Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente técnico/assistente técnico  . . . . . . . . 1.ª 5 16 -11 -2015
Pedro Kaliambai Luís David de Morais. . . . . . . . . . . . . Assistente técnico/assistente técnico  . . . . . . . . 1.ª 5 16 -11 -2015

 25 de novembro de 2015. — O Vice -Presidente para os Assuntos de Pessoal, Prof. Miguel Afonso Dias de Ayala Botto.
209149107 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 14638/2015
Pelo Despacho n.º 13180/2013, de 30 de setembro (Diário da Re-

pública, 2.ª série, n.º 199, de 15 de outubro de 2013), foram por mim 
delegadas competências nos presidentes dos conselhos científicos das 
unidades orgânicas, designadamente, na Presidente do Conselho Cien-
tífico da Escola Nacional de Saúde Pública, a Professora Doutora Maria 
Isabel Guedes Loureiro.

Entretanto foi eleito novo Presidente do Conselho Científico da Es-
cola Nacional de Saúde Pública o Professor Doutor João António Catita 
Garcia Pereira.

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo e na alínea a) do n.º 2 do artigo 34.º do 
Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 107/2008, de 25 de junho, 230/2009, de 14 de setembro, retifi-
cado pela Declaração de Retificação n.º 81/2009, de 27 de outubro, 
e Decreto -Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, delego no Presidente do 
Conselho Científico da Escola Nacional de Saúde Pública, em concreto 
no Professor Doutor João António Catita Garcia Pereira a competência 
para presidir aos júris de apreciação e discussão pública das teses de 
doutoramento.

Nas faltas ou impedimentos do Presidente do Conselho Científico 
poderá a presidência do júri ser assegurada por um professor catedrático 
ou por um investigador coordenador da unidade orgânica.

Consideram -se ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes 
agora delegados, tenham sido entretanto praticados pelo Presidente do 
Conselho Científico da Escola Nacional de Saúde Pública, desde o dia 
1 de novembro de 2015, até à data da publicação do presente despacho.

24 de novembro de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 
Bensabat Rendas.

209150557 

 Edital n.º 1122/2015
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 23 de outubro 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 Asso-
ciado na Área disciplinar de Letras/Estudos de Literatura em Português 
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:
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) Ser titular do grau de doutor há mais de 5 anos.

2 — Os candidatos deverão ser detentores do grau de doutor na área 
de Literatura Portuguesa 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 documen-
tação 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 do relatório de uma unidade curricular no âmbito da 
área disciplinar a que respeita o concurso;

d) 8 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.

3 — 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 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 
(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 enti-
dades competentes nacionais ou internacionais e com impacto relevante 
na área do concurso, em particular enquanto Investigador Responsável 
(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 -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 diz respeito à qualidade do programa, fundamentação, contextuali-
zação, 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 diz respeito ao desenvolvimento da docência, incluindo a dimensão 
internacional (0 -5);
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3.2 — Contributo para o cumprimento da missão da instituição, no que 
diz respeito ao desenvolvimento da investigação, incluindo a dimensão 
internacional (0 -5);

3.3 — Outros contributos relevantes para o cumprimento da missão 
da instituição, nomeadamente no que diz respeito à captação de finan-
ciamento competitivo (0 -5).

4 — Outras atividades relevantes (0 -10 %)
4.1 — Atividades de gestão universitária (0 -7);
4.2 — Atividades de extensão universitária (0 -3.)

IV — Composição do júri: O júri homologado por despacho do 
Sr. Reitor de 23 de outubro 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 Roberto Vecchi, Professor Catedrático da Universidade de 

Bolonha;
Doutor José Augusto Cardoso Bernardes, Professor Catedrático da 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra;
Doutora Maria Isabel da Silva Pires de Lima, Professora Catedrática 

aposentada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutor Pedro Alfonso Ferré da Ponte, Professor Catedrático da Uni-

versidade do Algarve;
Doutora Silvina Rodrigues Lopes, Professora Catedrática da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor Abel José Barros Baptista, Professor Catedrático da Faculdade 

de Ciências Sociais e 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 concursais e nas 
classificações atribuídas, conforme critérios indicadores e ponderações 
previstas no n.º I e 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 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.
25 de novembro de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
209148298 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aviso (extrato) n.º 14441/2015
Por despacho de 13/11/2015 do Senhor Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa:
Doutora Carla Alexandra da Cruz Marchão — autorizada a celebração 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
como Professora Auxiliar, com efeitos a partir de 6 de outubro de 2015, 
pelo período experimental de cinco anos, ao abrigo do regime de tran-
sição e nas condições previstas no artigo 25.º do ECDU, com direito ao 
vencimento mensal correspondente ao escalão 1, índice 195, da tabela 
remuneratória aplicável aos docentes universitários, ficando rescindido 
o anterior contrato à data do início de funções.  (Isento de fiscalização 
prévia do T.C.)

24 de novembro de 2015. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
209149407 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO MINHO

Despacho n.º 14639/2015
Nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, na redação que lhe é dada pela Lei n.º 128/2015, de 03 de se-
tembro, e nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 10.º dos Estatutos 
dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, aprovados pela 
deliberação n.º 2966/2009, publicados no Diário da República, 2.ª série, 
de 28 de outubro, nomeio a licenciada Carla da Conceição Martins de 
Lemos da Cunha Faria — técnica superior da carreira técnica superior 
do mapa de pessoal dos Serviços de Ação Social da Universidade do 
Minho — em regime de substituição, para o cargo de Diretora de Servi-
ços do Departamento Alimentar, lugar previsto no respetivo Regulamento 
Orgânico, em regime de substituição pelo período de 60 dias, com efeitos 
a partir de 1 de novembro de 2015.

A Nota Curricular da ora nomeada é publicada em anexo ao presente 
despacho, do qual faz parte integrante.

Nota curricular
1 — Identificação
Nome: Carla da Conceição Martins de Lemos da Cunha Faria

2 — Formação Académica
Licenciatura em Engenharia Alimentar pelo Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo, concluída em 2004

3 — Atividade Profissional
Responsável pela coordenação do Departamento Alimentar dos Ser-

viços de Ação Social da Universidade do Minho, na categoria de técnica 
superior, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, do mapa de pessoal dos mesmos Serviços, de 
maio de 2015 a outubro 2015;

Responsável pelo Sistema de Gestão de Segurança Alimentar (SGSA); 
Responsável pela Equipa de Segurança Alimentar (ESA) do Depar-
tamento Alimentar dos Serviços de Ação Social da Universidade do 
Minho desde maio 2015;

Membro da Equipa de Qualidade e Auditora Interna dos Serviços de 
Ação Social da Universidade do Minho; Membro do Conselho Coor-
denador da Avaliação dos Serviços de Ação Social da Universidade do 
Minho, desde maio 2015;

Assessora da Equipa de Segurança Alimentar no Departamento Ali-
mentar dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, na 
categoria de técnica superior, de janeiro de 2008 a abril de 2015;

Estagiária da carreira técnica no Departamento Alimentar dos Serviços 
de Ação Social da Universidade do Minho, colaborando na conceção e 
manutenção do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar e Qualidade, 
de dezembro de 2006 a dezembro de 2007;

Coordenadora da Qualidade na unidade fabril da empresa Bakemark 
Portugal — Panificação e Pastelaria S. A., empresa multinacional de panifi-
cação e pastelaria congelada, do Grupo CSM, de novembro de 2001 a 2006;

Auditora de Qualidade na empresa Panduave — Panificação 
Ultracongelada, S. A., uma das unidades fabris da Multinacional Uni-
lever desde maio de 1999 a novembro de 2001.

4 — Formação Profissional
Frequência em diversos cursos, seminários e ações de formação nas 

áreas de qualidade e segurança alimentar nomeadamente: Sistemas de 
Gestão de Qualidade, Sistemas de Gestão de Segurança Alimentar; 
HACCP na Indústria Alimentar; Microbiologia Alimentar e Auditorias 
de Qualidade e Gestão de Alergénios.

Frequência em seminários e ações de formação em diversas áreas: Código 
do Procedimento Administrativo; Formar Equipas de Elevado Desempenho; 
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; Sistema de 
Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP).

25 de novembro de 2015. — O Administrador para a Ação Social, 
Carlos Duarte Oliveira e Silva.

209151301 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Despacho n.º 14640/2015

Delegação de Competências
Ao abrigo do n.º 3 do artigo 22.º dos Estatutos do Instituto Politécnico 

de Coimbra, homologados pelo Despacho Normativo n.º 59 -A/2008, de 


