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 Declaração de Retificação n.º 11/2018
Por ter sido publicado com inexatidão o Edital n.º 952/2017 referente 

à abertura de concurso para recrutamento de 1 posto de trabalho de 
professor auxiliar para a área disciplinar de Química, com ênfase em 
Bioquímica Física, Ressonância Magnética Nuclear e Metaloenzimas, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 235, de 07/12/2017, a p. 27597, 
retifica-se que onde se lê:

«2 — O processo de candidatura deverá ser instruído com a docu-
mentação a seguir indicada, que deverá ser apresentada em Língua 
Portuguesa ou Inglesa, requerendo-se o domínio da língua portu-
guesa:

a) 6 Exemplares, em suporte digital, do curriculum vitae do can-
didato;

b) Certidão comprovativa do grau de Doutor na área disciplinar a 
que respeita o concurso;

c) 6 exemplares de cada um dos trabalhos publicados, mencionados 
no curriculum vitae, preferencialmente em suporte digital, designa-
damente os mais representativos, no que respeita ao seu contributo 
para o desenvolvimento e evolução da área disciplinar para que é 
aberto o concurso;

d) 6 exemplares, preferencialmente em suporte digital, do Projeto de 
Desenvolvimento Científico e Pedagógico (research and pedagogical 
statement) que o candidato se propõe adotar no futuro;

e) 6 exemplares, preferencialmente em suporte digital, do Relatório 
sobre uma unidade curricular existente ou a criar na área disciplinar 
do concurso;

f) Declaração, sob compromisso de honra, de que se o júri op-
tar por solicitar a documentação indicada nas alíneas anteriores ou 
qualquer outra documentação científica citada no curriculum vitae 
do candidato, em suporte de papel, a mesma será entregue no prazo 
de 10 dias úteis;

g) Se o candidato não for de nacionalidade portuguesa, ou de um 
país cuja língua oficial seja o Português ou o Inglês, o respetivo 
processo de candidatura incluirá uma certificação reconhecida inter-
nacionalmente do domínio da língua inglesa a um nível que permita 
a lecionação nessa língua.»

deve ler-se:

«2 — O processo de candidatura deverá ser instruído com a do-
cumentação a seguir indicada, que deverá ser apresentada em língua 
portuguesa ou inglesa, requerendo-se o domínio da língua portuguesa:

a) 6 exemplares, em suporte digital, do curriculum vitae do can-
didato;

b) Certidão comprovativa do grau de doutor na área disciplinar a 
que respeita o concurso;

c) 6 exemplares de cada um dos trabalhos publicados, mencionados 
no curriculum vitae, preferencialmente em suporte digital, designa-
damente os mais representativos, no que respeita ao seu contributo 
para o desenvolvimento e evolução da área disciplinar para que é 
aberto o concurso;

d) 6 exemplares, preferencialmente em suporte digital, do relatório 
sobre uma unidade curricular existente ou a criar na área disciplinar 
do concurso;

e) Declaração, sob compromisso de honra, de que se o júri op-
tar por solicitar a documentação indicada nas alíneas anteriores ou 
qualquer outra documentação científica citada no curriculum vitae 
do candidato, em suporte de papel, a mesma será entregue no prazo 
de 10 dias úteis;

f) Se o candidato não for de nacionalidade portuguesa, ou de um 
país cuja língua oficial seja o Português ou o Inglês, o respetivo 
processo de candidatura incluirá uma certificação reconhecida inter-
nacionalmente do domínio da língua inglesa a um nível que permita 
a lecionação nessa língua.»

e, onde se lê:
«6 — Os candidatos devem organizar o respetivo curriculum vitae 

de acordo com a sistemática do ponto III deste Edital.»

deve ler-se:
«6 — Os candidatos devem organizar o respetivo curriculum vitae 

de acordo com a sistemática do ponto IV deste Edital.»

12 de dezembro de 2017. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
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 Despacho n.º 160/2018

Alterações ao plano de estudos do ciclo de estudos conducente
ao grau de mestre em Genética Molecular e Biomedicina

De acordo com o disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, que procede à quarta alteração e 
republicação do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, bem como 
no estrito cumprimento do disposto na deliberação n.º 2392/2013, de 
26 de dezembro, relativa à alteração dos elementos caracterizadores 
de um ciclo de estudos, foi aprovada pelo Conselho Científico na sua 
reunião de 20 de maio de 2015 a alteração da estrutura curricular e do 
plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 
em Genética Molecular e Biomedicina, registado na Direção -Geral 
do Ensino Superior com o n.º R/A -Ef 3111/2011, cujas normas regu-
lamentares foram publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, 
de 24 de fevereiro, através do Regulamento n.º 123/2010 tendo a sua 
estrutura curricular e plano de estudos sido alteradas pelo Despacho 
n.º 14059/2012, de 29 de outubro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 209.

As alterações ao ciclo de estudos foram objeto de registo na Direção-
-Geral do Ensino Superior com o número R/A -Ef 3111/2011/AL01 de 
12 de janeiro de 2016.

Por meu despacho, proceda -se à publicação das alterações ao plano 
de estudos, do referido ciclo de estudos, que irão vigorar a partir do ano 
letivo de 2015/2016.

30 de setembro de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor Fernando José 
Pires Santana.

Estrutura Curricular e Plano de Estudos
1 — Estabelecimento de ensino: Universidade Nova de Lisboa.
2 — Unidade orgânica: Faculdade de Ciências e Tecnologia.
3 — Curso: Mestrado em Genética Molecular e Biomedicina.
4 — Grau: Mestre.
5 — Área científica predominante do curso: Ciências Biológicas.
6 — Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos) 

de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de março (CNAEF): 421.
7 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

de créditos, necessário à obtenção do grau: 120 ECTS.
8 — Duração do ciclo de estudos: 2 anos.
9 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos 

alternativos em que o curso se estruture (se aplicável): Não aplicável.
10 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a 

obtenção do grau ou diploma:

QUADRO N.º 1 

Área científica Sigla

Créditos

Obrigatórios Optativos
(*)

Genética Molecular/Ciências Biomé-
dicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GMCB 72 0

Biologia Celular . . . . . . . . . . . . . . . . BC  9 0
Microbiologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mb  6 0
Competências Complementares. . . . CC  3 0
Bioinformática, Biologia Molecular, 

Biotecnologia, Bioquímica, Ciên-
cias Humanas Sociais, Engenharia 
Materiais, Genética Molecular/Ciên-
cias Biomédicas, Microbiologia BI/BM/

Bt/Bq/
CHS/EMt/
GMCB/Mb  0 (a) 24

Qualquer Área Científica . . . . . . . . . QAC  0 (b)  6
Total . . . . . . . . . . 90 30

(*) Número de créditos das unidades curriculares optativas, necessários para a obtenção 
do grau ou diploma.

(a) 24 créditos ECTS a serem adquiridos em disciplinas da área da Bioquímica, Biofí-
sica, Biologia, Biotecnologia, Engenharia de Materiais, Informática ou Ciências Humanas 
e Sociais.

(b) 6 créditos ECTS em unidades curriculares escolhidas pelo estudante de entre um 
bloco que inclui unidades de todas as áreas científicas da FCT -UNL. Este bloco de unidades 
curriculares é aprovado anualmente pelo Conselho Científico da FCT -UNL.


