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da Universidade de Lisboa, e nos termos do disposto no artigo 77.º do
Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado em anexo ao
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, foram concedidas as Licenças
Sabáticas aos docentes e nos períodos abaixo indicados:
1.º Semestre do ano letivo de 2013/2014 — Doutora Manuela Rodrigues Branco Simões, professora auxiliar
1.º Semestre do ano letivo de 2013/2014 — Doutora Maria da graça
Corte — Real Mira da Silva Abrantes, professora auxiliar
2.º Semestre de 2013/2014 — Doutor José Carlos Franco Santos
Silva, professor auxiliar
Ano escolar de 2013/2014 — Doutora Ana Maria da Silva Monteiro,
professora auxiliar com agregação
20 de janeiro de 2014. — O Presidente do Instituto Superior de Agronomia, Prof. Doutor Carlos Noéme.
207588927
Despacho (extrato) n.º 2408/2014
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 por do artigo 73.º
do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas aprovado
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, declara-se que Jorge Norberto
dos Santos, concluiu com sucesso o seu período experimental na carreira/categoria de assistente operacional, de acordo com o processo de
avaliação, elaborado nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2012, de 27 de fevereiro, que se encontra arquivado no
processo individual.
29 de janeiro de 2014. — O Presidente Instituto Superior de Agronomia, Prof. Doutor Carlos Noéme.
207589234

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Aviso n.º 2262/2014
A Reitoria da Universidade Nova de Lisboa pretende recrutar, mediante mobilidade interna, nos termos do disposto nos artigos 59.º e
seguintes da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, um assistente técnico
para exercer funções na Divisão de Recursos Humanos.
A oferta terá as seguintes características:
1 — Tipo de oferta: Mobilidade interna;
2 — Carreira/Categoria: Assistente técnico;
3 — Remuneração: A prevista no artigo 62.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro;
4 — Caracterização do Posto de Trabalho: Divisão de Recursos Humanos — Arquivo Geral da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.
Preparação e instrução de processos administrativos de pessoal docente,
não docente e de investigação enviados pelas Unidades Orgânicas da
NOVA emitindo pareceres e informações conducentes à tomada de
decisão;
5 — Requisitos de Admissão: 12.º ano e relação jurídica de emprego
público por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;
6 — Perfil pretendido: Conhecimento de produção, organização e
avaliação do sistema de arquivo. Conhecimentos do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, do Estatuto da Carreira de Investigação e do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas. Domínio, na ótica
do utilizador, do ambiente Windows, nomeadamente, de Excel e Word;
7 — Local de trabalho: Reitoria da Universidade Nova de Lisboa,
Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa;
8 — Formalização de candidaturas: Em requerimento dirigido à Administradora da Universidade Nova de Lisboa, com a menção expressa
da modalidade de relação jurídica que detém, a categoria, a posição e
nível remuneratórios e o respetivo montante remuneratório, e ainda do
contacto telefónico nas horas de expediente, acompanhado de curriculum
profissional detalhado, na área de atividade pretendida e fotocópia dos
documentos comprovativos das habilitações literárias.
29 de janeiro de 2014. — A Administradora, Fernanda Cabanelas
Antão.
207588424

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 19/12/2013, 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 Associado para a área disciplinar de
Letras/Estudos Literários e (Inter) Culturais Ingleses e Norte-Americanos
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 referido Estatuto, são
requisitos 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;
Os candidatos deverão ser detentores de curriculum vitae forte em
Cultura Inglesa e Relações Culturais Luso-Britânicas.
II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos, presencialmente 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.
O processo de candidatura deverá ser instruído com a documentação
a seguir indicada:
a) Documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos exigidos no número I;
b) Certidão comprovativa da obtenção do grau de doutor;
c) 8 exemplares do curriculum do candidato;
d) 8 exemplares do relatório da unidade curricular/seminário;
e) 8 exemplares em suporte digital dos trabalhos mencionados no
curriculum (CD/DVD); ou 2 «exemplares de cada um dos trabalhos
mencionados no curriculum, impressos.
Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por declaração prestada
no requerimento/formulário, disponível na Divisão de Concursos e Provas
Académicas da Reitoria da UNL e online, relativamente aos candidatos
pertencentes a uma das Unidades Orgânicas desta Universidade.
Os candidatos que não pertencem às Unidades Orgânicas da U.N.L.,
devem apresentar o comprovativo da posse dos requisitos exigidos.
Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo referido no preâmbulo deste Edital os seus requerimentos/formulários instruídos com os
documentos mencionados neste Aviso de Abertura.
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
(60 %):
1.1 — Publicação de Artigos e Livros Científicos (0-25);
1.2 — Coordenação e Participação em Projetos de Investigação
(0-10);
1.3 — Comunicações apresentadas em Congressos e Colóquios Científicos (0-10);
1.4 — Orientação de teses e de dissertações e de outras componentes
não curriculares dos 2.º e 3.º ciclos (0-10);
1.5 — Outra Atividade Científica (Prémios, Pertença a Órgãos Científicos, Painéis de Avaliação Científica, organização de reuniões científicas (0-5);
2 — Componente Pedagógica (30 %):
2.1 — Diversidade de unidades curriculares lecionadas (Matérias e
Ciclos de Estudos) (0-5);
2.2 — Qualidade do Material Pedagógico Publicado ou Apresentado
(programas, bibliografias) (0-5);
2.3 — Participação em júris académicos de provas e concursos (0-5);
2.4 — Qualidade do relatório apresentado para feitos de concurso
(0-12);
2.5 — Outra atividade pedagógica relevante (0-3).
3 — Outras atividades relevantes (10 %):
3.1 — Atividades de Extensão Universitária (0-5);
3.2 — Participação na Gestão Académica (0-5).
Os parâmetros de avaliação, respetiva ponderação e os indicadores,
foram aprovados pelo júri.
IV — O júri tem a seguinte constituição:

Edital n.º 127/2014

Presidente: Prof. Doutor José Esteves Pereira, Vice-Reitor da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências.
Vogais:

Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com a

Doutor Carlos Manuel da Rocha Borges de Azevedo, Professor Catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
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Doutor Gualter Mendes Queiroz Cunha, Professor Catedrático da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutor Rui Manuel Gomes Carvalho Homem, Professor Catedrático
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutora Maria Luísa Homem Leal de Faria Geraldas Barba, Professora Catedrática da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade
Católica Portuguesa.
Doutor Carlos Francisco Mafra Ceia, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
Doutora Maria Teresa Pinto Coelho, Professora Catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
V — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo das candidaturas, reúne-se o júri para avaliação 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 respetiva 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 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
E para constar se lavrou o presente Edital.
3 de fevereiro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel
Bensabat Rendas.
207589494
Edital n.º 128/2014
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, 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 19/12/2013, 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 Associado para a área
disciplinar de Letras/Estudos Literários e (Inter) Culturais Ingleses e
Norte-Americanos 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 referido Estatuto,
são requisitos para a candidatura ao concurso em apreço, nos termos
do art. 41.º:
a) Ser titular do grau de doutor há mais de 5 anos;
Os candidatos deverão ser detentores de um curriculum vitae forte
em Cultura e Política Norte-Americana Contemporânea.
II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos, presencialmente 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.
O processo de candidatura deverá ser instruído com a documentação
a seguir indicada:
a) Documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos exigidos no número I;
b) 8 exemplares do curriculum do candidato;
c) 8 exemplares do relatório da unidade curricular/seminário;
d) 8 exemplares em suporte digital (CD/DVD);
ou
2 «exemplares de cada um dos trabalhos mencionados no curriculum,
impressos.
Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de
recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por declaração prestada no requerimento/formulário, disponível na Divisão de
Concursos e Provas Académicas da Reitoria da UNL e on-line, relativamente aos candidatos pertencentes a uma das Unidades Orgânicas
desta Universidade.
Os candidatos que não pertencem às Unidades Orgânicas da U.N.L.,
devem apresentar o comprovativo da posse dos requisitos exigidos.

Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo referido no preâmbulo deste Edital os seus requerimentos/formulários instruídos com os
documentos nele mencionados.
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
(60 %):
1.1 — Publicação de Artigos e Livros Científicos (0-25);
1.2 — Coordenação e Participação em Projetos de Investigação
(0-10);
1.3 — Comunicações apresentadas em Congressos e Colóquios Científicos (0-10);
1.4 — Orientação de teses e de dissertações e de outras componentes
não curriculares dos 2.º e 3.º ciclos (0-10);
1.5 — Outra Atividade Científica (Prémios, Pertença a Órgãos Científicos, Painéis de Avaliação Científica, organização de reuniões científicas (0-5);
2 — Componente Pedagógica (30 %):
2.1 — Diversidade de unidades curriculares lecionadas (Matérias e
Ciclos de Estudos) (0-5);
2.2 — Qualidade do Material Pedagógico Publicado ou Apresentado
(programas, bibliografias) (0-5);
2.3 — Participação em júris académicos de provas e concursos
(0-5);
2.4 — Qualidade do relatório apresentado para feitos de concurso
(0-12);
2.5 — Outra atividade Pedagógica relevante (0-3).
3 — Outras atividades relevantes (10 %):
3.1 — Atividades de Extensão Universitária (0-5);
3.2 — Participação na Gestão Académica (0-5).
IV — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Prof. Doutor José Esteves Pereira, Vice-Reitor da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências.
Vogais:
Doutor Carlos Manuel da Rocha Borges de Azevedo, Professor Catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutor Gualter Mendes Queiroz Cunha, Professor Catedrático da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutor Rui Manuel Gomes Carvalho Homem, Professor Catedrático
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutor Carlos Francisco Mafra Ceia, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
Doutora Maria Teresa Pinto Coelho, Professora Catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
V — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo das candidaturas, reúne-se o júri para avaliação 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 respetiva 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 art. 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação.
E para constar se lavrou o presente Edital.
4 de fevereiro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel
Bensabat Rendas.
207593195

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Aviso n.º 2263/2014
Nos termos do n.º 6 do Artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na redação atual, publicita-se a lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal comum com vista à ocupação de três postos
de trabalho da carreira unicategorial de técnico superior, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para
exercer funções na Divisão Académica, conforme Aviso n.º 10326/2013,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 16 de agosto, a
qual foi homologada por despacho de 28 de janeiro de 2014 do Diretor
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (proferido por delegação

