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18)  Decreto -Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprova o Sis-
tema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 
(SNC -AP);

19) Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso das entidades 
públicas (LCPA) — Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;

20) Procedimentos necessários à aplicação da LCPA e à opera-
cionalização da prestação de informação nela prevista, Decreto -Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho;

21) Lei n.º 8/90, de 20 de Fevereiro, Lei de Bases da contabilidade 
pública [Diário da República, n.º 43, 1.ª série, de 20 de Fevereiro de 
1990];

22) Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, que estabelece o Regime 
da administração financeira do Estado [Diário da República, n.º 172, 
1.ª série -A, de 28 de Julho de 1992];

23) Decreto -Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, que estabelece o 
Regime jurídico dos códigos de classificação económica das receitas e 
das despesas públicas, bem como a estrutura da classificação orgânica 
aplicável aos organismos que integram a administração central [Diário 
da República, n.º 38, Série I -A, de 14 de fevereiro de 2002];

24) Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprova o Código 
dos Contratos Públicos (CCP), que estabelece a disciplina aplicável à 
contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que 
revistam a natureza de contrato administrativo [Diário da República, 
n.º 20, 1.ª série, de 29 de Janeiro de 2008];

25) Lei 159 -A/2015, de 30 de dezembro, que estabelece a extinção 
da redução remuneratória;

26) Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, que aprova o Orçamento do 
Estado para 2016;

27) Decreto -Lei n.º 18/2016, de 13 de abril, que estabelece as normas 
de execução do Orçamento do Estado para 2016;

28) Regime Jurídico de Instituições de Investigação Científica, 
Decreto -Lei n.º 125/99, de 20 de abril;

29) Regime jurídico de contratação de doutorados no âmbito do Pro-
grama Investigador FCT, Decreto -Lei n.º 28/2013, de 19 de fevereiro;

30) Regulamento de Recrutamento e Contratação de Investigadores 
FCT, Regulamento n.º 179/2014;

31) Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P., Regula-
mento n.º 234/2012, alterado pelo Regulamento n.º 326/2013 e pelo 
Regulamento n.º 339/2015;

32) Decreto -Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, que define o mo-
delo de governação dos fundos europeus estruturais e de investimento 
(FEEI);

33) Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de fevereiro, que fixa o Regula-
mento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização 
(RECI);

34) Annotated Model Grant Agreement H2020 (disponívelemhttp://
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official -documents).

A legislação acima referida deve ser considerada na sua redação 
atual.

08/06/2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Elsa Marques.

209684153 

 Declaração de retificação n.º 700/2016
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 78, de 21 de abril de 2016, retifica -se o Aviso n.º 5227/2016, 
respeitante à conclusão do período experimental, do trabalhador Arlindo 
dos Santos Cardoso.

Onde se lê:
«o trabalhador Arlindo Santos Cardoso concluiu com sucesso o 

período experimental, na carreira e categoria de Técnica Superior, 
tendo -lhe sido atribuída a classificação final de 16 valores.»

deve ler -se:
«o trabalhador Arlindo dos Santos Cardoso concluiu com sucesso 

o período experimental, na carreira e categoria de Técnico Superior, 
tendo -lhe sido atribuída a classificação final de 16 valores.»
22/06/2016. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-

nos, Elsa Marques.
209684989 

 Deliberação (extrato) n.º 1075/2016
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 51.º, n.º 4, 70.º, 71.º e 

76.º do Regulamento Académico da Universidade de Coimbra, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 116, de 17 de junho de 2015 e no 
artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo, o Conselho 
Científico, em reunião de 27/04/2016, deliberou delegar no Diretor da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Prof. Doutor Luís José Proença de 
Figueiredo Neves, com possibilidade de subdelegação nos Subdiretores, 
a competência para:

1) Nomear os júris das provas de Mestrado e determinar qual dos 
membros assume a respetiva presidência, sob proposta das Comissões 
Científicas dos Departamentos, com possibilidade de subdelegação;

2) Reconhecer o mérito científico e/ou técnico de projetos promovidos 
pela Universidade, designadamente Prestações de Serviços Especializa-
dos, levados a cabo por um ou mais docentes da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia.

Por força da presente deliberação considera -se revogada a deliberação 
n.º 2305/2015, de 18 de dezembro.

27 de abril de 2016. — O Presidente do Conselho Científico, 
Prof. Doutor Luís José Proença de Figueiredo Neves.

209682388 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Reitoria

Edital n.º 548/2016
Por meu despacho de 22/03/2016, está aberto, pelo prazo de 30 dias 

úteis, a contar da data de publicação do presente edital no Diário da Re-
pública, sem prejuízo da divulgação na Bolsa de Emprego Público, nos 
sítios da Internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., e na 
página eletrónica da Universidade de Évora (UÉ), nas línguas portuguesa 
e inglesa, conforme determina o artigo 62.º -A do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária (ECDU), republicado em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, 
concurso documental internacional para recrutamento de um Professor 
Auxiliar para as áreas disciplinares de Motricidade Humana (Movi-
mento e Comportamento Motor) da Escola de Ciências e Tecnologia, 
lugar constante do mapa de pessoal desta Universidade na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
O recrutamento visa atividades que incluem docência em unidades cur-
riculares daquelas áreas disciplinares (Despacho n.º 24/2012/ECT/UE, 
de 29 de outubro de 2012, do Diretor da Escola de Ciências e Tecnologia 
desta Universidade), designadamente Psicomotricidade III, Psicomotri-
cidade IV, Seminários Clínicos, Estágio I (em Reabilitação Psicomo-
tora), Estágio II (em Reabilitação Psicomotora) e Gerontomotricidade.

O presente concurso, rege -se pelas disposições constantes dos arti-
gos 37.º a 51.º e 62.º -A do ECDU e pela demais legislação e normas 
regulamentares aplicáveis, designadamente pelo Regulamento dos Con-
cursos para Recrutamento de Professores das Carreiras Docentes na 
Universidade de Évora, adiante designado por Regulamento, publicado 
pelo Despacho n.º 445/2011 (2.ª série), de 7 de janeiro, e alterado pelo 
Despacho n.º 15384/2015 (2.ª série), de 22 de dezembro.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidade entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

Em conformidade com o disposto nos artigos 37.º a 51.º do ECDU 
e demais legislação aplicável e com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º e 
no artigo 8.º do Regulamento, observar -se -ão os seguintes requisitos:

1 — Requisitos de admissão:
1.1 — São requisitos de admissão ser titular do grau de doutor em 

Motricidade Humana ou áreas afins, à data limite de candidatura, bem 
como ter domínio da língua portuguesa falada e escrita.

1.2 — Os titulares do grau de doutor obtido no estrangeiro deverão 
possuir equivalência/reconhecimento/registo daquele grau a idêntico 
grau concedido pela universidade portuguesa. Os opositores ao concurso 
abrangidos pelo disposto no n.º 1.1 que não preencham este requisito se-
rão admitidos condicionalmente pelo Secretário do concurso no despacho 
a que se refere o artigo 12.º do Regulamento, mantendo -se a admissão 
condicional até à data da decisão final do concurso, sendo excluídos os 
opositores que até essa mesma data não demonstrem o deferimento dos 
seus pedidos de equivalência/reconhecimento/registo.

1.3 — Os candidatos de nacionalidade estrangeira, exceto os de ex-
pressão oficial portuguesa, deverão entregar documento, reconhecido 
oficialmente, comprovativo do domínio da escrita e da oralidade da 
língua portuguesa.

2 — Formalização das candidaturas:
As candidaturas são apresentadas através de requerimento dirigido 

ao Reitor da Universidade de Évora, nos seguintes termos e condições:
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2.1 — O requerimento deve conter, entre outros, os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação do concurso;
b) Identificação do candidato pelo nome completo, filiação, data 

e local de nascimento, nacionalidade, número de identificação civil 
e serviço que o emitiu, profissão, estado civil, residência e endereço 
postal, eletrónico e contacto telefónico;

c) Indicação da categoria e da instituição onde presta serviço docente, 
quando aplicável;

d) Indicação dos graus detidos pelo candidato;
e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os elementos 

ou factos constantes da candidatura.

2.2 — O requerimento é acompanhado da seguinte documentação:
a) Certificado que comprove a titularidade e a data de obtenção do 

grau e do título exigidos para o concurso e certidão do tempo de serviço;
b) Dois exemplares em papel, devidamente datados e assinados, e 

um em formato digital do curriculum vitae do candidato com indicação 
das obras e trabalhos efetuados e publicados, bem como das atividades 
pedagógicas desenvolvidas. Na elaboração do curriculum vitae o can-
didato deve respeitar a organização referida no n.º 6 deste edital, bem 
como, identificar os trabalhos que considera mais representativos e, sobre 
eles, apresentar uma descrição justificativa sucinta da sua contribuição;

c) Dois exemplares em papel dos trabalhos selecionados pelo candi-
dato como mais representativos do seu curriculum vitae até ao máximo 
de cinco, e uma cópia em suporte digital, se possível, nos termos do 
disposto no artigo 11.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento, alterado pelo 
Despacho n.º 15384/2015 (2.ª série), de 22 de dezembro;

d) Outros diplomas ou certificados dos cursos referidos no curricu-
lum vitae;

e) Fotocópia do cartão de identificação (Bilhete de Identidade, Cartão 
do Cidadão, Passaporte ou documento equivalente);

f) Certificado do registo criminal;
g) Atestado comprovativo da robustez física e do perfil psíquico, 

indispensáveis ao exercício das funções;
h) Boletim de vacinação obrigatória atualizado.

2.3 — Os documentos a que aludem as alíneas f) a h) do número an-
terior podem ser substituídos por declaração prestada no requerimento, 
sob compromisso de honra, onde, em alíneas separadas, o candidato 
deve definir a sua situação precisa relativamente ao conteúdo de cada 
uma daquelas alíneas.

2.4 — No próprio requerimento ou em documento à parte, os can-
didatos deverão declarar, sob compromisso de honra, qual a situação 
precisa em que se encontram relativamente ao conteúdo de cada uma 
das seguintes alíneas:

a) Nacionalidade;
b) Cumprimento dos deveres militares ou de serviço cívico, quando 

obrigatório;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata.

2.5 — Os candidatos pertencentes à Universidade de Évora ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos que constem do seu processo individual.

2.6 — O incumprimento do prazo de apresentação da candidatura 
fixado, bem como a falta de apresentação ou a apresentação fora do 
prazo dos documentos referidos nas alíneas a) a e) do n.º 2.2 deste edital, 
determinam a exclusão da candidatura.

2.7 — O requerimento e os restantes documentos de candidatura 
deverão ser apresentados em língua portuguesa, pessoalmente, du-
rante o horário normal de expediente na morada a seguir indicada, ou 
remetidas por correio registado, até ao termo do prazo, para Universi-
dade de Évora — Divisão de Recursos Humanos, Serviços Adminis-
trativos, Largo da Sr.ª da Natividade, Apartado 94, 7002 -554 Évora.

2.8 — Por determinação do Júri, pode ser solicitada ao candidato 
documentação suplementar sobre o currículo apresentado, bem como 
serem realizadas audições públicas dos candidatos admitidos.

3 — Júri do concurso:
3.1 — O júri do concurso, nomeado nos termos do n.º 1 do artigo 45.º 

do ECDU, tem a seguinte composição:
Presidente: Reitora da Universidade de Évora, Doutora Ana Costa 

Freitas.
Vogais:
Carlos Alberto Ferreira Neto, Professor Catedrático da Faculdade de 

Motricidade Humana, Universidade de Lisboa;
Narcis Gusi Fuertes, Professor catedrático da Universidade da Ex-

tremadura;

Maria Joana Mesquita Cruz Barbosa de Carvalho, Professora As-
sociada com Agregação da Faculdade de Desporto da Universidade 
do Porto;

Constança Maria Sacadura Biscaia da Silva Pinto, Professora Asso-
ciada da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora;

José Pedro Leitão Ferreira, Professor Associado da Faculdade de 
Ciências do Desporto e Educação Física, na Universidade de Coimbra.

3.2 — A Reitora poderá delegar a presidência do júri nos termos do 
n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento.

3.3 — O Júri delibera de acordo com o estabelecido no artigo 50.º do 
ECDU e artigos 20.º a 23.º do Regulamento.

4 — Admissão e exclusão de candidaturas:
A admissão e exclusão de candidaturas e a notificação dos candidatos 

excluídos, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 121.º do Có-
digo do Procedimento Administrativo, processam -se em conformidade 
com o previsto nos artigos 13.º e 14.º do Regulamento.

5 — Método e critérios de avaliação:
5.1 — O método de seleção é a avaliação curricular.
5.2 — Na avaliação dos candidatos utilizar -se -ão os seguintes cri-

térios:
a) Desempenho científico.
b) Capacidade pedagógica do candidato.
c) Desempenho noutras atividades relevantes.

6 — Parâmetros de avaliação e fatores de ponderação:
Na aplicação dos critérios referidos no artigo anterior são avaliados 

os seguintes parâmetros e fatores de ponderação:
a) Desempenho científico, com fator de ponderação de 50 %, que 

compreende:
a1) Formação académica;
a2) Produção científica e sua relevância nas áreas em que é aberto 

o processo de recrutamento. Dá -se maior relevância à produção cien-
tífica nas temáticas relacionadas com as unidades curriculares acima 
mencionadas.

Livros, capítulos de livros, artigos em revistas indexadas, artigos 
em proceedings de congressos científicos e artigos noutras revistas. 
Só são considerados trabalhos publicados ou aceites para publicação 
(com DOI);

a3) Coordenação científica. Coordenação e participação em projetos 
científicos financiados através de agências nacionais ou internacio-
nais;

a4) Reconhecimento pela comunidade científica;

b) Capacidade pedagógica, com fator de ponderação de 30 %, que 
compreende os seguintes parâmetros de avaliação:

b1) Docência. Dá -se maior relevância a experiência docente nas te-
máticas relacionadas com as unidades curriculares acima mencionadas;

b2) Orientação de estudantes;
b3) Publicações de livros de texto com ISBN e outros textos de âmbito 

pedagógico relacionados com as temáticas das unidades curriculares que 
integram as áreas para que é aberto o concurso;

b4) Inovação;

c) Desempenho noutras atividades relevantes com fator de ponderação 
de 20 %. Dá -se especial importância à experiência clínica em psico-
motricidade, mas compreende ainda atividades de gestão e extensão 
(participação em órgãos de gestão, publicações e ações de divulgação 
científica, ações de formação, organização de congressos e conferências 
e atividades análogas), prestação de serviços especializados de psicomo-
tricidade, transferência de conhecimento e outras atividades pertinentes 
na área a que se refere o concurso.

7 — A ordenação dos candidatos resulta da média ponderada das 
classificações quantitativas obtidas em cada um dos parâmetros de 
avaliação, dentro de uma escala de 0 a 100 pontos.

8 — Avaliação e seleção:
8.1 — Finda a fase de admissão ao concurso, o júri dá início à apre-

ciação das candidaturas.
8.2 — O Júri pode decidir proceder à exclusão dos candidatos que, em 

mérito absoluto e considerando o currículo global nas suas vertentes de 
desempenho científico, capacidade pedagógica e desempenho noutras 
atividades relevantes, não se insiram na área ou áreas disciplinares a 
que respeita o concurso ou não atinjam o nível de qualidade compatível 
com a categoria para a qual o mesmo foi aberto.

8.3 — No caso de não aprovação em mérito absoluto, o júri procede 
à audiência prévia dos candidatos excluídos que, querendo, se podem 
pronunciar no prazo de dez dias, aplicando -se o referido no n.º 3 do 
artigo 13.º, no artigo 14.º e no n.º 4 do artigo 20.º do Regulamento.
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8.4 — O júri procede, de seguida, à avaliação dos candidatos aprova-
dos em mérito absoluto, considerando os critérios e parâmetros de avalia-
ção, bem como os fatores de ponderação, constantes do presente Edital.

9 — Ordenação e metodologia de votação:
9.1 — A ordenação dos candidatos deve ser fundamentada na avalia-

ção feita com base nos critérios e parâmetros de avaliação e correspon-
dentes fatores de ponderação constantes do presente edital.

9.2 — Antes de se iniciarem as votações, cada membro do júri apre-
senta um documento escrito, que será anexo à ata, com a ordenação dos 
candidatos, devidamente fundamentada, considerando para o efeito o 
referido no número anterior.

9.3 — Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a 
ordenação que apresentou, não sendo admitidas abstenções.

9.4 — A seriação dos candidatos far -se -á de acordo com o disposto 
no Regulamento, nomeadamente os artigos 21.º, 22.º e 23.º

10 — Participação dos interessados e decisão:
10.1 — O projeto de ordenação final é notificado aos candidatos, 

para efeitos de realização da audiência dos interessados, nos termos do 
artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, aplicando -se, 
com as devidas adaptações, o disposto no artigo 26.º do Regulamento.

10.2 — Realizada a audiência dos interessados, o júri aprecia as 
alegações oferecidas, se as houver, e aprova a lista de ordenação final 
dos candidatos. Na ausência de alegações dos candidatos, o projeto de 
ordenação final considera -se automaticamente aprovado.

11 — Prazo de decisão final:
O prazo de proferimento da decisão final do júri não pode ser superior 

a noventa dias seguidos, contados a partir da data limite para a apresen-
tação das candidaturas, suspendendo -se durante as fases de audiência 
de interessados, nos casos em que estas tenham lugar, nos termos do 
disposto no artigo 26.º do Regulamento.

23/06/2016. — A Reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas.
209682777 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Direito

Aviso n.º 8294/2016

Procedimento concursal comum para preenchimento de um (1) posto 
de trabalho, na carreira e categoria de assistente operacional, do 
mapa de pessoal não docente da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa, para a área de apoio às aulas.
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas, abreviadamente designada por LTFP, conjugado com o artigo 19.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se 
público que, por Despacho de 1 de junho de 2016 do Diretor da Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, Professor Doutor Pedro 
Romano Martinez, se encontra aberto, pelo prazo de dez (10) dias úteis, 
contados a partir da data de publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum, na modalidade de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista 
o preenchimento de um (1) posto de trabalho, da carreira e categoria 
de assistente operacional, previsto e não ocupado no mapa de pessoal 
não docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, para 
o exercício de funções no serviço de Apoio às Aulas.

1 — Tipo de concurso — O presente aviso reveste a forma de proce-
dimento concursal comum, por inexistir reserva de recrutamento consti-
tuída, quer no próprio serviço, quer na ECCRC — Entidade Centralizada 
de Constituição de Reservas de Recrutamento, porquanto não foram 
ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos artigos 41.º 
e seguintes da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, tendo sido ainda emitida declara-
ção de inexistência de trabalhadores em situação de requalificação, após 
procedimento prévio promovido junto da Direção -Geral da Qualificação 
dos Trabalhadores em Funções Públicas, como determina a Portaria 
n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, e o artigo 265.º da LTFP.

2 — Modalidade de contrato: o procedimento concursal destina -se 
à ocupação de um (1) posto de trabalho, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previsto no 
mapa de pessoal não docente da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 30.º da LTFP.

3 — Enquadramento legal: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, LTFP, re-
tificada pela Declaração de Retificação n.º 37 -A/2014, de 19 de agosto e 
alterada pelas Leis n.os 82 -B/2014, de 31 de dezembro, e 84/2015, de 7 de 

agosto; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril; Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro; Lei n.º 7 -A/2016, de 
30 de março, e Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

4 — Local de trabalho: O posto de trabalho situa -se nas instalações 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

4.1 — Horário de trabalho: Das 13h30 às 22h30, com intervalo para 
refeição de 1 hora nos termos da Lei em vigor.

5 — Caracterização geral do posto de trabalho: Exercício de funções 
inerentes à carreira e categoria de assistente operacional, com grau de 
complexidade 1, de acordo, com o anexo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 88.º da LTFP, designadamente:

Exercício de funções de natureza executiva, enquadradas em diretivas 
bem definidas e com graus de complexidade variáveis;

Execução de tarefas de apoio elementares e indispensáveis ao normal 
funcionamento das aulas;

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua 
correta utilização;

Colaboração no sentido da limpeza, arrumação, abertura e fecho das 
salas de aulas;

Organização dos placares de informação vária, distribuídos pelos 
espaços da Faculdade;

Distribuição de expediente dentro e fora do serviço;
Prestação informação aos utentes sobre os locais onde pretendam 

tratar de assuntos.

6 — Posição remuneratória: O posicionamento remuneratório tem 
como referência a 1.ª posição remuneratória da carreira de assistente 
operacional nível 1 da tabela remuneratória única (530,00€),de acordo 
com o preceituado no artigo 38.º da LTFP, e sendo efetuada em obe-
diência às limitações impostas pelo artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro, prorrogado pelo artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016, 
de 30 de março.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Ser detentor, até à data limite para apresentação das candi-

daturas, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da 
LTFP, nomeadamente:

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Ser detentor de escolaridade obrigatória, nos termos do n.º 1 
do artigo 34.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

7.3 — Constituem condições preferenciais:
Conhecimentos e experiência em aplicações informáticas na ótica 

do utilizador;
Boa capacidade de gestão do tempo, autonomia e trabalho em equipa;
Conhecimentos básicos da língua inglesa.

7.4 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o procedimento, de acordo com o disposto na 
alínea l), n.º 3, do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

7.5 — Em cumprimento do estabelecido nos n.os 3 e 4 do artigo 30.º 
da LTFP, o recrutamento inicia -se de entre trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente esta-
belecido, e, por Despacho autorizador de 1 de junho de 2016, do Diretor 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Professor Doutor 
Pedro Romano Martinez, em caso de impossibilidade de ocupação do 
posto de trabalho por trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, proceder -se -á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo de-
terminado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida.

8 — Prazo de candidatura: o prazo para apresentação de candidaturas 
é de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da publicação do presente aviso 
no Diário da República.

9 — Forma e local de apresentação da candidatura:
9.1 — Nos termos do artigo 27.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, as 
candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, em suporte 


