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Apresenta -se seguidamente um conjunto de indicações para a ava-
liação em cada dimensão, bem como um guia para a pontuação em 
cada critério:

Investigação (vertente do desempenho científico)
Nível A — Capacidade demonstrada de publicar em revistas classi-

ficadas como de topo:
FT 45 ou nível 4 em ABS

Nível B — Capacidade demonstrada de publicar em revistas classi-
ficadas como de prestígio: nível 3 em ABS.

Nível C — Capacidade demonstrada de publicar em revistas classi-
ficadas como de qualidade: nível 2 em ABS.

Nível D — Qualidade de investigação pouco expressiva em termos 
internacionais.

Ensino (vertente pedagógica)
Nível A
Atividades de ensino numa diversidade significativa de programas;
Avaliações consistentemente excelentes;
Desenvolvimento de materiais e inovações pedagógicas.

Nível B
Atividades de ensino numa diversidade significativa de programas;
Avaliações consistentemente acima da média;
Desenvolvimento de materiais e inovações pedagógicas.

Nível C — Avaliação ao nível de médio pelos estudantes.
Nível D — Avaliação pelos estudantes abaixo da média.

Critério institucional (outras atividades relevantes)
Nível A — Clara evidência de elevado sentido de cidadania orga-

nizacional.
Nível B — Alguma evidência de sentido de cidadania organizacional.
Nível C — Limitada evidência de sentido de cidadania organizacional.
Nível D — Envolvimento inexpressivo em atividades institucionais. 

Critério Pontuação
do critério Guia de pontuação no critério

Investigação . . . . . . . . . . . . . . 85 Nível A: entre 70 e 85.
Nível B: entre 50 e 75.
Nível C: entre 35 e 55.
Nível D: entre 0 e 40.

Ensino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nível A: entre 7 e 10.
Nível B: entre 5 e 8.
Nível C: entre 3 e 6.
Nível D: entre 0 e 4.

Institucional  . . . . . . . . . . . . . . 5 Nível A: entre 4 e 5.
Nível B: entre 3 e 4.
Nível C: entre 2 e 3.
Nível D: entre 0 e 2.

 A ordenação dos candidatos é determinada pela pontuação dos fatores 
acima referidos, sendo a avaliação a a tribuir a cada fator uma média 
aritmética simples das avaliações de cada membro do júri para esse fator. 
A pontuação final resulta da soma das médias em cada fator.

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 (Despa-
cho 14013/2013, publicado no DR, 2.ª série, n.º 212 de 1 de novembro).

Vogais:
Doutor Paolo Quattrone, Chair in Accounting Governance and Social 

Innovation, University of Edinburgh;
Doutora Clara Patrícia Costa Raposo, Professora Catedrática do Ins-

tituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa;
Doutor António Sarmento Gomes Mota, Professor Catedrático da 

ISCTE Business School, Instituto Universitário de Lisboa;
Doutor Pedro Araújo de Santa -Clara Gomes, Professor Catedrático 

da Nova School of Business and Economics/Faculdade de Economia 
da Universidade Nova de Lisboa;

Doutor Miguel Luís Sousa de Almeida Ferreira, Professor Catedrático 
da Nova School of Business and Economics/Faculdade de Economia da 
Universidade Nova de Lisboa.

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 Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

E para constar se lavrou o presente Edital.
21 de outubro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
208186609 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Regulamento n.º 496/2014
Considerando a necessidade de regulamentar a Prestação de Serviços 

Especializados pela UTAD à Comunidade, no uso dos poderes que 
para o efeito me são conferidos, designadamente pelo artigo 48.º, n.º 1, 
alínea n), dos Estatutos da Universidade, aprovo o seguinte:

Regulamento da Prestação de Serviços Especializados 
pela UTAD À Comunidade

Preâmbulo
A cooperação com a sociedade, estatutariamente assumida como uma 

das missões da Universidade, encorajando a transferência de tecnologia 
e de conhecimento para o tecido social e económico circundante, é de 
importância estratégica para a Universidade de Trás -os -Montes e Alto 
Douro, doravante designada por UTAD. Para a desenvolver é necessário 
criar um enquadramento favorável à participação pró -ativa de docentes 
e investigadores da UTAD na prestação de serviços especializados ao 
exterior.

O apelo e o estímulo à participação nesta missão de docentes com 
contrato em funções públicas e em regime de dedicação exclusiva, nesta 
missão particular obedece ao disposto no Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterado 
pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, adiante designado ECDU.

Nos termos das alíneas i) e j) do n.º 3 do artigo 70.º do ECDU, não 
constitui quebra de compromisso de exclusividade, designadamente no 
que concerne às remunerações decorrentes de:

i) Prestação de serviço docente em instituição de ensino superior 
pública diversa da instituição a que esteja vinculado, quando, com au-
torização prévia desta última, se realize para além do período semanal 
de trinta e cinco horas de serviço e não exceda quatro horas semanais;

j) Atividades exercidas, quer no âmbito de contratos entre a institui-
ção a que pertence e outras entidades públicas ou privadas, nacionais, 
estrangeiras ou internacionais, quer no âmbito de projetos subsidiados 
por quaisquer dessas entidades, desde que se trate de atividades da res-
ponsabilidade da instituição e que os encargos com as correspondentes 
remunerações sejam satisfeitos através de receitas provenientes dos 
referidos contratos ou subsídios, nos termos de regulamento aprovado 
pela própria instituição de ensino superior.

Por seu turno, nos termos do n.º 4 do artigo 70.º do ECDU, a perceção 
da remuneração prevista na alínea j) só poderá ter lugar quando a ativi-
dade exercida tiver nível científico ou técnico previamente reconhecido 
pelo órgão de direção da instituição de ensino superior como adequado 
à natureza, dignidade e funções destas últimas, e quando as obrigações 
decorrentes do contrato ou da aceitação do subsídio não impliquem 
uma relação estável.

Regras semelhantes são aplicadas ao pessoal da carreira de investiga-
ção científica com contrato em funções públicas, nos termos do disposto 
nas alíneas k) e l) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto -Lei n.º 124/99, de 
20 de abril, que aprovou o Estatuto da Carreira de Investigação Cientí-
fica, alterado pela Lei n.º 157/1999, de 14 de setembro.

As alterações legislativas efetuadas nos últimos anos, o reconheci-
mento da relevância estratégica das atividades de prestação de serviços 
ao exterior por pessoal docente e investigador, bem como a necessidade 
de se aumentar as receitas próprias da UTAD, imperativo incontornável 
para a sustentabilidade financeira da Instituição, impõem a necessidade 
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de adaptar e atualizar o regulamento de prestação de serviços ao exterior 
pela UTAD.

Este regulamento contém as regras a observar por todos os potenciais 
prestadores de serviços da UTAD, sob qualquer forma, quer individual-
mente na atividade docente no âmbito da formação e educação contínua 
não conferente de grau e em atos de consultoria técnico -científica, quer 
no âmbito de Unidades ou Laboratórios com vocação para a prestação 
de serviço especializados continuados e captação de fundos próprios 
para a Instituição.

O regulamento procura garantir o cumprimento de regras que afastem 
a possibilidade de concorrência desleal com a atividade privada e a 
prestação de serviços em áreas menos apropriadas para uma instituição 
universitária, e acautelando os aspetos de propriedade intelectual.

Objetivos
O presente regulamento visa:
1 — Criar condições para estimular a prestação de serviços à comu-

nidade e aumentar o seu contributo para as receitas próprias da UTAD;
2 — Estabelecer regras de aplicação objetiva;
3 — Clarificar a natureza e âmbito da prestação de serviços na UTAD;
4 — Envolver os Departamentos, as Escolas e os Centros de Investi-

gação da UTAD no processo de autorização e na perceção das receitas 
das prestações de serviços realizadas;

5 — Promover o acompanhamento da contratualização e gestão das 
prestações de serviços por técnicos/serviços especializados, de forma 
a profissionalizar todo o processo, prevenindo as consequências legais 
e económicas dos atos que deles decorram e assegurando a defesa dos 
direitos de propriedade intelectual;

6 — Agilizar, num enquadramento burocrático legalmente expedito, 
os procedimentos processuais, de gestão contabilística, de aquisição de 
bens e serviços e de logística associados à prestação de serviços;

7 — Valorizar institucional e curricularmente a prestação de serviços, 
por via da divulgação e avaliação de objetivos e resultados atingidos, 
com base, quer em relatórios, quer no reconhecimento e impacto sociais 
deles decorrentes, quer, ainda, em patentes ou produtos concretos.

Princípios
1 — A existência de estímulo material, sob a forma de remuneração 

adicional, aos prestadores direta e comprovadamente envolvidos na 
prestação de serviços e respeitando o ECDU;

2 — O direito a uma autonomia individual nas iniciativas de prestação 
de serviços ao exterior, com consequente responsabilização dos propo-
nentes, no respeito pelas orientações que emanam deste regulamento, 
em particular no que se refere à negociação e realização das ações;

3 — Todas as prestações de serviços deverão obrigatoriamente ter 
um caráter institucional, sendo baseadas em contratos que definam 
claramente os deveres e obrigações das partes;

4 — A prestação de serviços das unidades orgânicas deverá assumir 
um nível científico e técnico compatível com as funções e dignidade 
da instituição universitária;

5 — Sendo os prestadores de serviços docentes e investigadores da 
UTAD, a instituição tem o direito irrecusável de receber uma fração dos 
financiamentos correspondentes;

6 — Os serviços prestados não podem trazer encargos adicionais 
para a UTAD, pelo que todos os meios utilizados para a sua realização 
deverão ser orçamentados em custos reais;

7 — A UTAD não se pode colocar em situações de concorrência des-
leal com outras entidades prestadoras de serviços, o que exige que sejam 
incluídos na faturação todos os custos diretos e indiretos necessários à 
correta execução dos serviços;

8 — A UTAD não deve aceitar prestar serviços que colidam com os 
princípios da ética e deontologia profissionais, nem com os interesses 
da própria instituição;

9 — Aos docentes equiparados a bolseiro ou com dispensa de serviço 
docente, e aos alunos não deverá ser permitida a participação na presta-
ção de serviços à comunidade, a menos que os mesmos se enquadrem 
em projetos de investigação relevantes para a sua formação e tal seja 
explicitamente autorizado pela Escola e Centro a que pertencem.

Assim, em conformidade com as considerações anteriores, a prestação 
de serviços passa a reger -se pelo presente Regulamento.

Artigo 1.º
Âmbito

1 — Nos termos dos Estatutos, aprovados pelo Despacho Norma-
tivo n.º 22/2012, de 22 de outubro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 204, de 22 de outubro de 2012, poderá a Universidade, 
através das suas Unidades Orgânicas, desenvolver atividades de presta-

ção de serviços especializados, por solicitação de entidades exteriores, 
públicas ou privadas.

2 — O regulamento aplica -se ao pessoal docente e aos investigadores 
da UTAD e às unidades especializadas que prestem serviços ao exterior.

3 — A prestação de serviços especializados ao exterior, desenvolvida 
nos termos do presente Regulamento, terá de coexistir num quadro de 
profícua interação e sem prejuízo das missões de docência, investigação 
e gestão desenvolvidas na Universidade.

Artigo 2.º
Definição de Prestação de Serviços Especializados 

e unidades especializadas
1 — Considera -se prestação de serviços especializados à comunidade 

o conjunto de atividades envolvendo meios humanos e ou materiais da 
UTAD, que sejam solicitadas por entidades externas e não se enquadrem 
no âmbito de um qualquer programa de financiamento disciplinado por 
regulamento específico, sendo, por consequência, os encargos correspon-
dentes satisfeitos por receitas provenientes daquelas entidades.

2 — Tendo por base a definição do número anterior são consideradas 
prestações de serviços especializados:

a) Os trabalhos de investigação, de desenvolvimento tecnológico ou 
extensão universitária;

b) Os projetos e trabalhos de consultoria técnico -científica e afins;
c) A atividade docente no âmbito de qualquer ciclo de estudos e as 

ações de educação contínua não conferentes de grau;
d) Os trabalhos e serviços laboratoriais, tais como análises e ensaios.

3 — Os serviços especializados podem prolongar -se no tempo e 
 serem prestados por um mesmo agente singular ou uma mesma unidade 
especializada (laboratórios ou outras estruturas) da UTAD a entidades 
exteriores.

4 — Por unidade especializada entende -se laboratório ou outra estru-
tura previamente identificada como capacitada, em termos de conhe-
cimento, meios técnicos e logísticos, para a atividade de prestação de 
serviços num determinado domínio.

Artigo 3.º
Caracterização das receitas

As verbas provenientes da prestação de serviços especializados cons-
tituem receitas próprias da universidade e serão escrituradas como tal.

Artigo 4.º
Tramitação e decisão institucional

1 — A solicitação interna para a realização de serviços especializados 
será da responsabilidade do proponente individual (docente, investiga-
dor), unidade especializada, departamento ou centro de Investigação 
(na pessoa dos respetivos diretores ou coordenadores).

2 — A proposta de prestação de serviços especializados será acom-
panhada de parecer dos Diretores de Departamento e Presidentes de 
Escola ou Diretores de Centros de Investigação.

3 — Os pareceres avaliarão se a proposta de prestação de serviços espe-
cializados preenche ou não os critérios de avaliação definidos no artigo 5.º

4 — A decisão institucional, da responsabilidade do Reitor e vali-
dada em sede de Conselho de Gestão, terá em conta os pareceres que 
acompanham as propostas.

5 — A proposta de criação de um centro de custos correspondente a 
um serviço especializado deverá emanar do Departamento, Escola ou 
do Centro de Investigação a que o proponente pertence.

Artigo 5.º
Critérios de avaliação

A avaliação do interesse e viabilidade de uma proposta de prestação 
de serviços especializados deverá ter em conta:

a) A natureza, âmbito e alcance estratégico do serviço especializado;
b) Os constrangimentos de natureza ética, tal como a prevenção da 

concorrência desleal com a oferta existente no mercado;
c) As eventuais implicações no exercício normal das funções do De-

partamento ou Centro, nomeadamente o uso excessivo dos seus recursos 
mate riais e humanos e o grau de convergência com os objetivos do mesmo.

Artigo 6.º
Forma de vinculação

1 — O estabelecimento de uma prestação de serviços especializados, 
com uma ou várias entidades exteriores, assumirá, em regra, a forma 
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de um contrato entre a UTAD e a(s) entidade(s) externa(s) envolvida, 
designadas respetivamente por “contratada” e “contratante(s)”.

2 — Competirá à UTAD, através da Reitoria, decidir sobre a forma 
de vinculação mais adequada e, caso haja lugar à celebração de acordo 
escrito, dar apoio à sua redação e celebração.

3 — Na celebração dos contratos deverá ser analisada a necessidade 
de salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual que possam de-
correr do trabalho a realizar, quer para os autores das ideias, quer para 
a UTAD.

4 — Para cada contrato poderá ser estabelecido um seguro de res-
ponsabilidade civil, nos termos da lei, de forma a cobrir os riscos dos 
prestadores dos serviços, e as consequências que deles decorram para 
a entidade contratante.

Artigo 7.º
Afetação de verbas

1 — As receitas provenientes da prestação de serviços especializados 
constituem receitas próprias da UTAD e deverão cobrir todos os custos 
diretos e indiretos associados à realização das atividades propostas, na 
proporção seguinte:

a) Entre 20 % a 40 % do valor sem IVA das receitas imputáveis 
ao serviço prestado, reverterão para a Universidade a título de 
overheads, de acordo com as condições expressas no n.º 2. do 
presente artigo;

b) As receitas orçamentadas que resultarem da aplicação da alínea an-
terior suportarão a aquisição de bens, serviços e custos com pessoal, 
necessários para a execução dos trabalhos.

2 — O valor percentual das receitas de overheads a aplicar a cada 
prestação de serviços especializados será decidido pela Reitoria em 
função dos seguintes critérios:

a) Dimensão financeira e estratégica do projeto;
b) Cariz da prestação, se esporádica ou continuada;
c) Se a título individual ou no âmbito de uma unidade especializada;
d) Composição da estrutura de custos, tais como: peso da aquisição 

de material e equipamentos, o peso da contratação de serviços externos 
no total do financiamento e o peso dos recursos humanos internos, de 
acordo com a tabela apresentada e anexa a este regulamento.

3 — Nos contratos celebrados no âmbito de programas de financia-
mento em que não seja possível aplicar o valor de “overhead” referido 
no n.º 1. deverá ser aplicado o valor máximo permitido pelo respetivo 
programa.

4 — Apurados os custos financeiros reais, retirados os overheads, a 
gestão do remanescente financeiro da receita passará para o responsável 
pela prestação de serviços especializados, mediante a abertura de um 
novo centro de custos, respeitando -se as normas internas da UTAD e 
as disposições legais em vigor.

5 — No caso das unidades especializadas, o remanescente financeiro 
referido no ponto anterior ficará disponível nos centros de custo respe-
tivos numa lógica de reforço competitivo das mesmas, para reequipa-
mento, manutenção de equipas técnicas especializadas e alavancagem 
na captação e execução de projetos futuros.

6 — Os equipamentos e outros bens de capital inventariáveis, adqui-
ridos ou amortizados no âmbito da prestação de serviços especializados, 
serão incorporados no património da Universidade.

Artigo 8.º
Gestão, competências e obrigações do responsável

1 — A gestão da prestação de serviços especializados e a sua execução 
são atribuídas ao respetivo responsável.

2 — São competências do responsável:
a) Solicitar autorização para deslocações dos colaboradores da pres-

tação de serviços especializados, em carro próprio ou alugado, desde 
que por razões de serviço e nos termos da lei;

b) Solicitar autorização para a prestação pontual de serviços de caráter 
técnico ou administrativo por elementos externos, para celebração de 
contratos de trabalho, nos termos da lei geral aplicável, devidamente 
cabimentados no respetivo orçamento, e desde que os mesmos não 
envolvam uma situação de continuidade e terminem com a Prestação 
de Serviços Especializados.

3 — São obrigações do responsável:
a) Cumprir cabalmente os compromissos contratualizados com as 

entidades exteriores;
b) Ao concluir a prestação de serviços especializados enviar à Rei-

toria, através da Escola ou Centro de Investigação, relatório em que 
descreva sucintamente os resultados atingidos e impactos decorrentes 
da sua realização.

Artigo 9.º
Avaliação anual

Anualmente, os Serviços Financeiros e Patrimoniais da UTAD apre-
sentarão:

a) Balancetes de todos os centros de custos a que corresponder uma 
prestação de serviços especializados, por forma a ser possível avaliar a 
pertinência da sua continuidade ou do seu encerramento;

b) A lista de equipamentos adquiridos e inventariados, resultantes da 
execução da prestação de serviços especializados.

Artigo 10.º
Dúvidas e omissões

As omissões e as dúvidas suscitadas pela aplicação do presente regu-
lamento serão sanadas pelo Conselho de Gestão da UTAD.

Artigo 11.º
Entrada em vigor e revisão

1 — O presente regulamento é obrigatoriamente objeto de revisão 
após alteração legal ou estatutária que o implique.

2 — O presente regulamento revoga o anterior com a mesma desig-
nação e entra em vigor no dia imediatamente a seguir à sua publicação 
no Diário da República, após aprovação pelo Conselho de Gestão.

27 de outubro de 2014. — O Reitor, António Augusto Fontainhas 
Fernandes. 

 ANEXO 

Exemplos

Dimensão financeira do projeto Cariz da prestação, se esporádica 
ou continuada 

Titularidade 
da prestação 
de serviços

Peso dos recursos humanos internos no 
valor total do orçamento, excluindo 
as remunerações acessórias aos do-
centes, cujos overheads estão já de-
finidos no ponto 2 do artigo 7.º

Valor 
final dos 

overheads

40 % 15 % 15 % 30 % 100 %

até 5000 
euros

de 5001 
a 25 000 

euros

de 25 001 
a 75 000 

euros

superior 
a 75 001 

euros
< 6 meses 6 a 

12 meses >12 meses

Prestações 
que se 

prolonguem 
por mais 
de 1 ano

A título 
individual

No âmbito 
de uma 
unidade

< 50 % valor 
orçamento

20 a 50 % 
valor 

orçamento
< 20 % valor 
orçamento  

40 % 30 % 25 % 20 % 40 % 30 % 20 % 20 % 40 % 20 % 40 % 30 % 20 %

Prestação tipo consultoria de «ajuste 
direto» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 40 %

Prestação tipo consultoria de valor in-
termédio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 36 %

Prestação tipo consultoria de valor ele-
vado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 34 %
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Exemplos

Dimensão financeira do projeto Cariz da prestação, se esporádica 
ou continuada 

Titularidade 
da prestação 
de serviços

Peso dos recursos humanos internos no 
valor total do orçamento, excluindo 
as remunerações acessórias aos do-
centes, cujos overheads estão já de-
finidos no ponto 2 do artigo 7.º

Valor 
final dos 

overheads

40 % 15 % 15 % 30 % 100 %

até 5000 
euros

de 5001 
a 25 000 

euros

de 25 001 
a 75 000 

euros

superior 
a 75 001 

euros
< 6 meses 6 a 

12 meses >12 meses

Prestações 
que se 

prolonguem 
por mais 
de 1 ano

A título 
individual

No âmbito 
de uma 
unidade

< 50 % valor 
orçamento

20 a 50 % 
valor 

orçamento
< 20 % valor 
orçamento  

40 % 30 % 25 % 20 % 40 % 30 % 20 % 20 % 40 % 20 % 40 % 30 % 20 %

Prestação tipo consultoria de valor 
muito elevado  . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 32 %

Prestação curta e intensiva em recur-
sos humanos internos e de «ajuste 
direto» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 34 %

Prestação longa e intensiva em recursos 
humanos internos e de «ajuste direto» 
(curso de curta duração) . . . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 28 %

Prestação recorrente à unidade e de 
«ajuste direto» (tipo ensaios labo-
ratoriais)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 28 %

Prestação de elevado valor, desenvol-
vida em contínuo com a unidade e 
com baixa incorporação de RH in-
ternos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 20 %

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               

 208190204 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL
DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 13325/2014
Por despacho do Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 17 de 

outubro de 2014, foi autorizada a acumulação de funções dos trabalha-
dores, Ana Maria Mendes Gaspar, Carlos Miguel Gonçalves Correia, 
João Pedro Albuquerque Bobela Bastos Carreiras e Paulo Guilherme 
Duarte Reynaud Silva, a exercerem funções nos Serviços de Ação Social 
da Universidade Nova de Lisboa, em regime de Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado.

23 de outubro de 2014. — A Administradora dos SASNOVA, Maria 
Teresa Lemos.

208191055 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE 
DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Aviso n.º 12273/2014
Dando cumprimento ao disposto no artigo 5.º, n.os 1, alínea b) e 2 da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que estabelece a lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas — LTFP, torna -se público que através do meu 
despacho de 06 de outubro de 2014, determino ao abrigo do disposto 
no artigo 61.º da mesma lei (LTFP), que se proceda à renovação do 
contrato a termo resolutivo, no período de 2014 -12 -14 a 2015 -12 -13, 
da seguinte trabalhadora:

Lara Sofia Ferreira Gomes — a desempenhar funções inerentes à 
categoria de Técnico Superior — área da Contabilidade — da carreira 
geral Técnico Superior, com a posição remuneratória 2 da referida 
categoria e nível remuneratório 15 da tabela única.

27 de outubro de 2014. — A Administradora, Elsa Rocha de Sousa 
Justino.

208191436 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho (extrato) n.º 13326/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 29 

de agosto de 2014:
Ana Isabel Lapa Fernandes — autorizada a renovação do contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Insti-

tuto Politécnico de Beja, como equiparado a assistente, em regime de 
exclusividade, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 1 de setembro de 2014 e termo a 31 
de agosto de 2015. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 
Não são devidos emolumentos.)

24 de outubro de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

208187313 

 Despacho (extrato) n.º 13327/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 19 de 

setembro de 2014:
Ricardo João Rodeia de Sousa Bentes Cataluna — autorizado o con-

trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o 
Instituto Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime 
tempo parcial de 45 %, com a remuneração mensal ilíquida correspon-
dente ao escalão 1, índice 100, com início a 22 de setembro de 2014 
e termo a 22 de fevereiro de 2015. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

24 de outubro de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

208188123 

 Despacho (extrato) n.º 13328/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 19 

de setembro de 2014:
Áurea Maria Reis Nobre — autorizado o contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de 
Beja, como assistente convidado, em regime tempo parcial de 50 %, com 
a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 100, 
com início a 22 de setembro de 2014 e termo a 22 de fevereiro de 2015. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

24 de outubro de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

208187484 

 Despacho (extrato) n.º 13329/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 29 

de agosto de 2014:

Francisco José de Aragão Baixinho Cravo — autorizado o contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 


