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c) Versão eletrónica em formato pdf das publicações referidas no CV 
e de outros trabalhos que os candidatos considerem relevantes para a 
apreciação do júri.

4.3 — Os ficheiros de apoio para a apresentação da candidatura em 
suporte digital encontram-se disponíveis na página internet da Direção de 
Recursos Humanos do Instituto Superior Técnico no endereço: http://drh.
ist.utl.pt/docentes-e-investigadores/recrutamento-docentes-e-investiga-
dores/pessoal-docente-de-carreira/

5 — O incumprimento do prazo fixado para a apresentação da can-
didatura, bem como a falta de apresentação ou a apresentação fora do 
prazo dos documentos referidos no n.º 4.1 e no n.º 4.2 deste Edital, 
determinam a exclusão da candidatura.

6 — O requerimento e os restantes documentos devem ser apre-
sentados em língua portuguesa ou inglesa, pessoalmente ou através 
de correio registado, na Direção de Recursos Humanos do Instituto 
Superior Técnico, Campus da Alameda, Av. Rovisco Pais, 1, 1049-001 
Lisboa, Portugal.

7 — O júri do presente concurso é composto pelos seguintes profes-
sores que, no entendimento do Conselho Científico do Instituto Superior 
Técnico, pertencem à área disciplinar para a qual foi aberto o presente 
concurso

Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa
Vogais:
César Dopazo Garcia, Professor Catedrático, Escola de Engenharia 

e Arquitetura, Universidade de Saragoça;
Domingos Xavier Viegas, Professor Catedrático, Faculdade de Ciên-

cias e Tecnologia, Universidade de Coimbra;
António Manuel Oliveira Gomes Martins, Professor Catedrático, 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra;
Eduardo Alberto Baptista Maldonado, Professor Catedrático, Facul-

dade de Engenharia, Universidade do Porto;
José Carlos Fernandes Pereira, Professor Catedrático, Instituto Su-

perior Técnico, Universidade de Lisboa;
Paulo Manuel Cadete Ferrão, Professor Catedrático, Instituto Superior 

Técnico, Universidade de Lisboa.

8 — Cada membro do júri procede à avaliação do mérito dos candi-
datos relativamente a cada uma das vertentes do n.º 10.2 do presente 
Edital e efetua a valoração e ordenação final dos candidatos da forma 
a seguir indicada:

a) Apuramento da classificação intermédia dos candidatos em cada 
vertente, tendo em consideração os parâmetros de avaliação específicos 
dessa vertente e escalas de referência, devidamente justificadas;

b) Apuramento da classificação final dos candidatos por intermédio 
da combinação da classificação intermédia com a ponderação atribuída 
a cada vertente;

c) Elaboração de uma lista ordenada dos candidatos, na qual não 
são admitidas classificações “ex aequo”, com base na qual participa 
na votação individual e justificada que conduz à ordenação final dos 
candidatos, nos termos do artigo 20.º do Regulamento;

d) Para elaboração da lista de ordenação final referida na alínea ante-
rior e verificando-se situações de empate, pode ser utilizado o parâmetro 
preferencial identificado na alínea seguinte;

e) É parâmetro preferencial a contribuição para o desenvolvimento e 
evolução das áreas disciplinares em que é aberto o concurso.

9 — Uma vez identificados, em definitivo, os candidatos aprovados 
em mérito absoluto, com base no disposto no número seguinte, passa-se 
à sua ordenação em mérito relativo, com base nos critérios de seleção e 
de seriação, respetiva ponderação e sistema de valoração final definidos 
neste Edital.

10 — O processo de admissão e seriação dos candidatos será baseado 
nos elementos referidos no n.º 4.2 do presente Edital (o CV e o projeto 
científico-pedagógico), de acordo com a seguinte metodologia:

Serão admitidos a concurso, em mérito absoluto, os candidatos que 
tenham publicado, nos últimos 5 (cinco) anos, 5 (cinco) ou mais publi-
cações classificadas como “tipo A” para efeitos de avaliação de desem-
penho dos docentes do Instituto Superior Técnico e relevantes para as 
áreas disciplinares do concurso;

10.1 — Poderão também não ser aprovados em mérito absoluto os 
candidatos em que:

a) O ramo de conhecimento e ou especialidade em que foi conferido o 
doutoramento de que o candidato é titular não se mostrar como formação 
académica minimamente adequada para o exercício de funções docentes 
na área disciplinar para a qual foi aberto concurso e esta falta não se 
considerar suprida por outras formações detidas pelo candidato; ou

b) O projeto científico-pedagógico apresentado se mostrar como 
claramente insuficiente ou enfermando de incorreções graves;

10.2 — Os CV dos candidatos admitidos em mérito absoluto são 
avaliados nas vertentes de investigação, ensino, transferência de co-
nhecimento e gestão universitária. Em cada uma destas vertentes, serão 
considerados no processo de avaliação os parâmetros que em seguida 
se listam, ponderado, respetivamente, pelo número de anos da atividade 
científica e pelo número de anos de atividades de ensino. Dar-se-á 
particular importância à adequação do CV às áreas disciplinares do 
concurso, bem como especial relevo à produção científica do candidato 
nos últimos 5 anos.

a) Vertente de investigação: nesta vertente, os candidatos são avaliados 
essencialmente nos seguintes parâmetros.

(i) Publicações científicas: capítulos de livros, artigos em revistas 
científicas e em atas de conferências internacionais de que o candidato 
foi autor ou coautor, levando-se em conta o seu impacto (avaliada pelo 
fator de impacto das revistas e pelo número de citações por outros 
autores), nível científico e tecnológico, grau de inovação, evidência 
de colaboração internacional, contribuição para o avanço do estado do 
conhecimento.

(ii) Outras atividades científicas: participação do candidato como 
coordenador ou investigador em projetos científicos sujeitos a concurso 
competitivo, tendo-se em conta o âmbito territorial, a dimensão, o ní-
vel científico/tecnológico e o grau de inovação; considerar-se-á ainda 
a criação e ou reforço de meios laboratoriais ou computacionais e a 
dinamização de atividade científica.

b) Vertente de ensino: nesta vertente, os candidatos são avaliados 
essencialmente nos seguintes parâmetros: unidades curriculares leciona-
das, orientação de estudantes de doutoramento, mestrado e licenciatura 
e produção de material pedagógico.

c) Vertente de transferência de conhecimento: nesta vertente, os can-
didatos são avaliados essencialmente nos seguintes parâmetros: pro-
priedade intelectual e industrial, legislação e normas técnicas, prestação 
de serviços e consultoria, experiência não académica (em Ciência ou 
Engenharia), relevantes para a área disciplinar do concurso.

d) Vertente de gestão universitária: nesta vertente, os candidatos são 
avaliados essencialmente com base na sua participação na gestão de 
laboratórios de investigação e ensino, participação em júris de provas 
académicas e atividade em organizações de eventos científicos nacionais 
e internacionais.

10.3 — O projeto científico-pedagógico é avaliado tendo em con-
sideração o mérito e a adequação às áreas disciplinares do concurso, 
nomeadamente no seu potencial contributo para o desenvolvimento cien-
tífico e pedagógico destas áreas disciplinares no âmbito do(s) objetivo(s) 
definidos no ponto 4.2.a).

10.4 — Às vertentes listadas no n.º 10.2 e ao projeto científico-pe-
dagógico são atribuídas as seguintes ponderações:

a) Vertente de investigação: 60 %
b) Vertente de ensino: 10 %
c) Vertente de transferência de conhecimento: 5 %
d) Vertente de gestão universitária: 5 %
e) Projeto científico-pedagógico: 20 %,

10.5 — O júri pode promover audições públicas, em igualdade de 
circunstâncias, aos candidatos admitidos em mérito absoluto. Nesse 
caso, as audições decorrerão entre o 15.º e o 25.º dias úteis após o final 
do processo de admissão em mérito absoluto.

3 de setembro de 2014. — O Presidente, Prof. Doutor Arlindo Manuel 
Limede de Oliveira.

208073046 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 841/2014
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 
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 31/08/2009, o 
reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel 
Bensabat Rendas, por despacho de 5 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 para a 
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área disciplinar de Relações Internacionais/Estudos Políticos de Área da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 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.

I — Em conformidade com o que determina o aludido Estatuto, 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 Relações 
Internacionais, com um currículo relevante na especialidade de estudos 
Políticos de Área, com especial menção em Estudos Africanos e dominar 
a língua portuguesa e inglesa falada e escrita.

II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos, 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 de Concursos e Provas Académicas e on line

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

a) Documento comprovativo do preenchimento dos requisitos exi-
gidos no número I;

b) 8 exemplares do curriculum do candidato e dos trabalhos nele 
mencionados, impressos ou em suporte digital (CD);

c) 8 exemplares do plano de desenvolvimento da carreira que ateste o 
potencial do candidato para a docência de várias disciplinas da sua área 
científica, grau de especialização e internacionalização da sua investi-
gação e capacidade de recrutamento de financiamento competitivo com 
explicitação de metas quinquenais para avaliação do plano.

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 on -line.

III — Os critérios, indicadores e ponderações, com vista à avaliação e 
seriação dos candidatos, aprovados pelo júri, são os seguintes:

1 — Componente Científica do curriculum vitae de cada candidato 
(55 %):

1.1 — Publicação de Artigos e Livros Científicos, publicados em 
revistas da especialidade, com arbitragem científica (0 — 25);

1.2 — Participação em Projetos de Investigação avaliados por entida-
des competentes, nacionais ou internacionais e com impacto relevante 
na área do concurso (0 — 10);

1.3 —  (Co -)orientações 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 — 10);

1.4 — Comunicações apresentadas em Congressos e Colóquios Cien-
tíficos e Outra Atividade Científica relevante (prémios, bolsas, integra-
ção de órgãos científicos, unidades de investigação, órgãos editoriais, 
formação avançada, pós -graduada, complementar). (0 -10)

2 — Componente Pedagógica (20 %):
2.1 — Experiência de Ensino na área do concurso — (0 — 10);
2.2 — Qualidade do material pedagógico apresentado (planos de 

aulas, materiais didáticos ou bibliografia) e outras atividades peda-
gógicas relevantes para até 3 unidades curriculares na área do con-
curso — (0 — 10).

3 — Plano de desenvolvimento da carreira — (0  -20 %)
3.1 — Demonstração de potencial para a docência, incluindo di-

mensão internacional em várias disciplinas da área científica; (0 -7 %)
3.2 — Plano de desenvolvimento da investigação e internacionala-

lização; (0 -7)
3.3 — Plano de recrutamento de financiamento competitivo para a 

investigação, incluindo a dimensão internacional — (0 -6)
4 — Outras atividades relevantes (5 %):

IV — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Prof. Doutor José João Gordo Nunes Abrantes, Pró -Reitor 

da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências.
Vogais: Doutor António Costa Pinto, investigador coordenador do 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa;
Doutor José Manuel Pureza, professor catedrático da Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra;
Doutor Luís Filipe Lobo Fernandes, professor catedrático da Escola 

de Economia da Universidade do Minho;
Doutor Nuno Henrique Severiano Teixeira, professor catedrático 

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

Doutor António Pedro Ginestal Tavares de Almeida, professor cate-
drático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa;

Doutora Teresa Maria Ferreira Rodrigues, professora associada com 
agregação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa;

Doutor Ricardo Soares de Oliveira, professor associado do St. Peter’s 
College da Universidade de Oxford.

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 
candidatos, proceder -se -á à audiência prévia, nos termos do artigo 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 número III.

VI — Em cumprimento da alínea h) do artº. 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 setembro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
208072933 

 Faculdade de Direito

Regulamento n.º 403/2014

Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito 
e Sociedade (CEDIS)

Regulamento
A Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (FDUNL) 

pretende construir uma dinâmica inovadora no ensino e na investigação 
do Direito em Portugal.

O Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e Socie-
dade (CEDIS) assumiu -se, desde o seu aparecimento em 2004, como o 
núcleo da investigação na FDUNL. Num universo onde as Faculdades 
de Direito portuguesas não tinham ainda construído os seus polos or-
ganizados de investigação, o CEDIS veio ocupar um lugar especial na 
edificação da investigação científica na área jurídica e na sua relação 
com as ciências sociais e humanas, promovendo a lógica de investigação 
integrada num domínio em que a tradição não era essa.

No quadro das prioridades da estratégia Europa 2020, o conhecimento 
inteligente assume um espaço de inegável importância, sendo fulcral 
desenvolver uma economia baseada no conhecimento e inovação. A 
investigação é a ferramenta nuclear para promover esse objetivo. Nesse 
sentido, o CEDIS procura reforçar a sua aposta na investigação de quali-
dade, procurando o mérito nacional e internacional, tendo sido proposto 
um ambicioso projeto estratégico para o sexénio 2015 -2020.

Por forma a compatibilizar a nova etapa no processo de modernização 
do CEDIS, melhor adequando a estrutura regulamentar à sua missão, 
função e aos seus objetivos, criando uma maior transparência nas regras 
de funcionamento, cumpre rever o seu regulamento de funcionamento.

Nos termos da competência regulamentar que me é conferida pelos 
Estatutos da FDUNL, aprovo o seguinte regulamento:

Artigo 1.º
Natureza e missão

1 — O Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e 
Sociedade, adiante abreviadamente designado por CEDIS, é o núcleo 
de investigação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa (FDUNL).

2 — O CEDIS tem a missão de contribuir para o desenvolvimento da 
Ciência do Direito, promovendo a produtividade, o mérito científico e 
a inovação da investigação.

Artigo 2.º
Objeto

O CEDIS tem por objeto o desenvolvimento de atividades de In-
vestigação e Desenvolvimento (I&D) nas áreas científicas do Direito, 




