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3 — A colocação é válida apenas para a matrícula e inscrição no ano 
letivo em que é requerida.

Artigo 10.º
Desempate

Sempre que dois ou mais candidatos em situação de empate resultante 
da aplicação dos critérios de seriação disputem a última vaga ou o último 
conjunto de vagas de um CTeSP, cabe ao júri de seriação decidir quanto 
ao desempate, podendo, se o considerar conveniente, propor ao Reitor 
a admissão de todos os candidatos nessa situação, mesmo que para tal 
seja necessário criar vagas adicionais.

Artigo 11.º
Reclamação

1 — Da decisão prevista no n.º 1 do artigo 8.º, podem os interessados 
apresentar reclamação devidamente fundamentada no prazo indicado 
no edital.

2 — As reclamações são entregues no balcão de atendimento da 
UAA da UMa.

3 — As decisões sobre as reclamações cabem ao júri de seleção e 
seriação e são proferidas no prazo indicado no edital.

Artigo 12.º
Erro dos serviços

1 — Quando, por erro imputável direta ou indiretamente aos servi-
ços, não tenha havido colocação, ou tenha havido erro na colocação do 
candidato, este é novamente seriado e ordenado na lista, sendo criada 
uma vaga adicional, se necessário.

2 — A retificação pode ser acionada por iniciativa do candidato, no 
âmbito do processo de reclamação, ou por iniciativa da UMa.

3 — A retificação pode revestir a forma de colocação, alteração da 
colocação, passagem à situação de não colocado ou passagem à situação 
de excluído, e deve ser fundamentada.

4 — As alterações realizadas nos termos deste artigo são notificadas 
ao candidato através de carta registada com aviso de receção, com a 
respetiva fundamentação.

5 — A retificação abrange apenas o candidato em que o erro foi dete-
tado, não tendo qualquer efeito em relação aos restantes candidatos.

Artigo 13.º
Matrícula e inscrição

1 — Os requerentes colocados devem proceder à inscrição na UMa 
no prazo fixado no edital.

2 — Sempre que o candidato não proceda à matrícula e inscrição 
no prazo fixado, a UMa notifica por via postal o candidato seguinte 
da lista ordenada.

3 — Nenhum estudante pode a qualquer título, frequentar ou ser ava-
liado em unidades curriculares do curso sem se encontrar regularmente 
matriculado e inscrito.

Artigo 14.º
Casos omissos e dúvidas

Os casos omissos e duvidosos são resolvidos pelo Reitor, ouvido o 
órgão competente, e de harmonia com as disposições legais aplicáveis 
e os princípios gerais que enformam este regulamento.

Artigo 15.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação na 2.ª série do Diário da República.

14 de fevereiro de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José 
Carmo.

310309667 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Despacho (extrato) n.º 2381/2017
Por despacho de 27.01.2017, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutor Pedro Ricardo Luís Morgado — celebrado contrato de tra-

balho em funções públicas por tempo indeterminado, com um período 
experimental de cinco anos, como Professor Auxiliar, com efeitos a 

partir de 27.01.2017, com direito, com direito à remuneração base de 
2.127,88 €, correspondente ao nível remuneratório entre o 32/33, da 
tabela remuneratória única. (Isento de Fiscalização Prévia do TC).

3 de março de 2017. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

310310557 

 Reitoria

Despacho n.º 2382/2017
Ao abrigo do Despacho RT -92/2013, de 20 de dezembro, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 24 de janeiro de 2014, e ainda 
do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo:

Subdelego, sem possibilidades de subdelegação e sem prejuízo dos 
poderes de avocação, a presidência do júri a constituir no âmbito do 
processo de equivalência ao grau de doutor requerido por Josely Teixeira 
Carlos, ao abrigo do disposto no Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de junho, 
no Doutor Manuel Rosa Gonçalves Gama, Professor Catedrático do 
Instituto de Letras e Ciência Humanas da Universidade do Minho;

Nomeio o júri a que alude a alínea anterior, que tem a seguinte com-
posição:

Presidente: Doutor Manuel Rosa Gonçalves Gama, Professor Cate-
drático do Instituto de Letras e Ciência Humanas da Universidade do 
Minho, por subdelegação expressa na alínea anterior.

Vogais:
Doutora Isabel Cristina da Costa Alves Ermida, Professora Asso-

ciada com Agregação do Departamento de Estudos Ingleses e Norte-
-Americanos do Instituto de Letras e Ciências Humanas;

Doutora Elsa Simões Lucas Freitas, Professora Associada da Fa-
culdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Fernando 
Pessoa;

Doutora Maria Aldina Bessa Ferreira Rodrigues Marques, Professora 
Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do 
Instituto de Letras e Ciências Humanas.

A presente subdelegação de competências e nomeação do júri pro-
duz efeitos a partir da data da sua publicação no Diário da República, 
considerando -se ratificados os atos entretanto praticados nas matérias 
abrangidas pelo presente despacho.

23 de fevereiro de 2017. — A Vice -Reitora, Graciete Tavares Dias.
310310402 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 155/2017
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 17 de janeiro de 2017, 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 disci-
plinar de História da Arte, subárea de História da Arte da Idade Média 
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 — Nos termos do artigo 41.º -A do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, é requisito para a candidatura ao concurso em apreço ser 
titular do grau de doutor.

2 — Os candidatos deverão ser detentores do grau de doutor na área 
de História da Arte, com um curriculum relevante na subárea de História 
da Arte da Idade Média e dominar a língua portuguesa falada e escrita.
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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 curricu-
lum do candidato, organizado de acordo com a sistemática do ponto III 
deste Edital;

c) 8 Exemplares dos cinco principais trabalhos mencionados no curri-
culum, impressos ou, preferencialmente, em suporte digital (PEN);

d) 8 Exemplares impressos ou, em suporte digital (PEN) do plano 
quinquenal de desenvolvimento de carreira, que ateste o contributo do 
candidato para a missão da instituição

(até ao máximo de 30 páginas);
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 
oficiosamente suprida, determinará a rejeição da candidatura.

6 — Se o candidato não for de nacionalidade portuguesa, ou de um 
país cuja língua oficial seja o português devem apresentar certificação 
do domínio da língua portuguesa a um nível que permita a lecionação 
nessa língua.

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 — Livros, Artigos Científicos publicados em revistas com arbitra-
gem científica considerados relevantes na área disciplinar e na subárea 
do concurso (0 -25);

1.2 — Participação em Projetos de Investigação avaliados por enti-
dades competentes nacionais ou internacionais e com impacto relevante 
na área do concurso e na subárea do concurso (0 -15);

1.3 — Orientações e coorientações de teses (2.os Ciclos e 3.os Ciclos) 
e de outras componentes não curriculares dos 2.os ciclos (Relatórios 
de Estágio e Trabalhos de Projeto) na área disciplinar e na subárea do 
concurso (0 -7);

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) na 
área disciplinar e na subárea do concurso (0 -8).

2 — Componente Pedagógica (25 %):
2.1 — Experiência de ensino na área disciplinar e na subárea do 

concurso (0 -5);
2.2 — Apresentação de materiais pedagógicos (planos de aulas, mate-

riais didáticos, bibliografias) e outras atividades pedagógicas relevantes 
de 3 unidades curriculares na área disciplinar e na subárea do concurso 
(0 -15);

2.3 — Outras atividades pedagógicas relevantes na área disciplinar 
e na subárea do concurso (0  -5).

3 — Plano de desenvolvimento de carreira (10 %):
3.1 — Contributo para o cumprimento da missão da instituição, no 

que concerne ao desenvolvimento da docência, incluindo dimensão 
internacional (0 -3);

3.2 — Contributo para o cumprimento da missão da instituição, no 
que concerne ao desenvolvimento da investigação, incluindo dimensão 
internacional (0 -3);

3.3 — Contributo para o cumprimento da missão da instituição, no 
que concerne à captação de financiamento competitivo (0 -2);

3.4 — Outros contributos relevantes (0 -2).
4 — Outras atividades relevantes (10 %)
4.1 — Atividades de extensão universitária (0 -5)
4.2 — Transmissão de conhecimentos para a sociedade (0 -5)

IV — Composição do júri: O júri, homologado por despacho do 
Sr. Reitor de 17 de janeiro de 2017, 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 Manuel Castiñeiras, Professor da Universidade Autónoma 

de Barcelona;
Doutora Lúcia Maria Cardoso Rosas, Professora Catedrática da Fa-

culdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutor Mário Jorge Lopes Neto Barroca, Professor Catedrático da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutora Amélia Aurora Aguiar de Andrade, Professora Catedrática 

da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa;

Doutora Maria Raquel Henriques da Silva, Professora Associada 
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 e subárea onde é aberto o concurso, das demais peças con-
cursais 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 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 ar-
tigo 16.º do Regulamento dos Concursos da Carreira Docente Univer-
sitária 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.
3 de março de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel Ben-

sabat Rendas.
310311026 

 Faculdade de Economia — Nova School 
of Business and Economics

Despacho (extrato) n.º 2383/2017
Considerando o artigo 8.º do Regulamento dos Cargos de Direção 

Intermédia da Universidade Nova de Lisboa, publicado através do Des-
pacho 15137/2013, no Diário da República, n.º 225, 2.ª série, de 20 
de novembro, os titulares dos cargos de direção intermédia de 1.º grau 
são recrutados, por procedimento concursal, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, 
com seis anos de experiência profissional em funções, cargos, carrei-
ras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma 
licenciatura.

Tendo sido dado cumprimento ao estabelecido no n.º 1 do artigo 21.º 
da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 64/2011, de 22 
de dezembro, e terminado o prazo para apresentação de candidaturas, 
a escolha deveria recair no candidato que, em sede de apreciação de 
candidaturas, melhor correspondesse ao perfil pretendido para prosseguir 
as atribuições e objetivos do Serviço de Pré -Experiência.

O júri, na ata final que integra o respetivo procedimento concursal, 
propôs, fundamentadamente, a nomeação da Mestre Susy Antunes Ter-
ceiro Rodrigues, por reunir as condições exigidas para o desempenho 
do cargo a prover, porquanto, inequivocamente, demonstrou possuir o 


