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Vogais efetivos:
Maria de Fátima Grilo da Costa Montemor, Vice -Presidente do Con-

selho de Gestão para os Assuntos Académicos, a qual substituirá a 
Presidente nas suas faltas e impedimentos;

Aida Maria de Jesus Ferreira da Silva, Coordenadora do Núcleo de 
Prestação de Trabalho

Vogais suplentes:
Carla Maria de Carvalho Pereira, Coordenadora da Área de Gestão 

de Recursos Humanos;
António Luís Vieira da Luz Araújo Sol, Coordenador do Núcleo de 

Técnicos e Administrativos e Bolseiros.
22 de dezembro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-

nistrativa, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.

ANEXO 1

Temas a abordar na prova de conhecimentos
a) Organização e funcionamento das universidades;
b) Graus e diplomas;
c) Acesso ao Ensino Superior;
d) Avaliação e acreditação;
e) Organização e funcionamento da Universidade de Lisboa;
f) Organização e funcionamento do Instituto Superior Técnico;
g) Avaliação de desempenho na Administração Pública;
h) Novas tecnologias de divulgação de informação;
i) Procedimentos de Avaliação e Acreditação das Instituições de En-

sino Superior e dos seus Ciclos de Estudos;
j) Registo académico a nível de graduação e pós -graduação, em cursos 

conferentes e não conferentes de grau;
k) Registo e lançamento de classificações;
l) Processos de equivalências;
m) Atendimento a alunos e público em geral;
n) Cobrança de propinas, emolumentos e respetivo controlo de pa-

gamentos.

ANEXO 2

Legislação e bibliografia para a prova de conhecimentos
Graus e diplomas do ensino superior (Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 

de março, alterado pelos Decretos -Leis n.os 107/2008, de 25 de junho, e 
230/2009, de 14 de setembro, retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 81/2009, de 27 de outubro, e pelo Decreto -Lei n.º 115/2013, de 7 
de agosto, que o republicou, e pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de 
setembro).

Princípios reguladores de instrumentos para a criação do Espaço 
Europeu de Ensino Superior (ECTS) (Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de 
fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, 
de 25 de junho, e Portaria n.º 30/2008, de 10 de janeiro).

Avaliação do ensino superior (Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto).
Estatutos da Universidade de Lisboa (Despacho Normativo 

n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 77, de 19 de abril, com as alterações introduzidas pelo Despacho 
Normativo n.º 1 -A/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 42, de 01 de março).

Estatutos do Instituto Superior Técnico (Despacho n.º 12255/2013, 
de 09 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, 
de 25 de setembro).

Regulamento de Organização e de Funcionamento dos Serviços de 
Natureza Administrativa e de Apoio Técnico do Instituto Superior Téc-
nico (Despacho n.º 1503/2017, de 1 de fevereiro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 32, de 14 de fevereiro).

Regimento do Conselho de Gestão do Instituto Superior Técnico 
(Despacho (extrato) n.º 3279/2014, de 20 de fevereiro, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro).

Página eletrónica do Instituto Superior Técnico (http://tecnico.ulis-
boa.pt).

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, com a Retificação n.º 37 -A/2014, de 19 de agosto, e as 
alterações introduzidas pelas Leis n.os 82 -B/2014, de 31 de dezembro, 
84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 de 
dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de agosto, e 73/2017, 
de 16 de agosto).

Estatuto da Carreira Docente Universitária (Decreto -Lei n.º 448/79, 
de 13 de novembro, alterado pela Lei n.º 19/80, de 16 de julho, pelos 
Decretos -Leis n.os 316/83, de 2 de julho, 35/85, de 1 de fevereiro, 48/85, 
de 27 de fevereiro, 243/85, de 11 de julho, 244/85, de 11 de julho, 381/85, 
de 27 de setembro, 392/86, de 22 de novembro, pela Lei n.º 6/87, de 

27 de janeiro, pelos Decretos -Leis n.os 45/87, de 24 de março, 147/88, 
de 27 de abril, 359/88, de 13 de outubro, 412/88, de 9 de novembro, 
456/88, de 13 de dezembro, 393/89, de 9 de novembro, 408/89, de 18 
de novembro, 388/90, de 10 de dezembro, 76/96, de 18 de junho, 13/97, 
de 17 de janeiro, 212/97, de 16 de agosto, 252/97, de 26 de setembro, 
277/98, de 11 de setembro, 373/99, de 18 de setembro, alterado e re-
publicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, e pela Lei 
n.º 8/2010, de 13 de maio).

Sistema Integrado de Avaliação e Gestão do Desempenho na Admi-
nistração Pública — SIADAP (Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, 
alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, 55 -A/2010 e 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro dos respetivos anos).

Reconhecimento de Graus e Diplomas: https://www.dges.gov.pt/pt/
pagina/centro -naric

Outras páginas eletrónicas do Instituto Superior Técnico:

Área de ensino: http://tecnico.ulisboa.pt/pt/ensino/
Documentos importantes:https://tecnico.ulisboa.pt/pt/recursos/

documentos -importantes/
Direção Académica: http://academica.tecnico.ulisboa.pt/
Área de Pós -Graduação: https://posgraduacao.tecnico.ulisboa.pt/
Regulamentos de 3.º ciclo de estudos: https://posgraduacao.tecnico.

ulisboa.pt/programas -doutorais/regulamentos/
Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros: https://www.

dges.gov.pt/pt/pagina/registo -de -diploma
Título Académico de Agregado: https://posgraduacao.tecnico.ulisboa.

pt/titulo -academico -de -agregado/pedidos -de -agregacao/
Provas de Habilitação Para Exercício de Coordenação Científica: https://

posgraduacao.tecnico.ulisboa.pt/provas -de -habilitacao -para -exercicio -de-
-coordenacao -cientifica/pedidos -de -provas -de -habilitacao/

Código de Conduta e de Boas Práticas da Universidade de Lisboa
Regulamento para atribuição do título de Doutoramento Europeu: 

https://www.ulisboa.pt/info/doutoramento -europeu
Acesso ao ensino superior (Decreto n.º 296/98, de 25 de setembro; 

Decreto -Lei n.º 393/99, de 2 de outubro; Decreto -Lei n.º 64/2006, de 
21 de março; Decreto -Lei n.º 88/2006, de 23 de maio; Decreto -Lei 
n.º 196/2006, de 10 de outubro; Portaria 401/2007, de 5 de abril; Portaria 
n.º 181 -D/2015, de 19 de Junho).

Decreto n.º 1/97, de 3 de janeiro — Convenção relativa ao estatuto 
das escolas europeias

Estatuto do estudante internacional (Decreto -Lei n.º 36/2014, de 10 
de março).

Regulamento de Bolsas de Mérito Social e de Consciência Social da 
Universidade de Lisboa (Despacho n.º 1273/2014, Diário da República, 
2.ª série, n.º 18, 27 de janeiro de 2014).

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (Decreto -Lei 
n.º 369/2007, de 5 de novembro).

Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior (Lei n.º 37/2003, 
de 22 de agosto, alterada pela Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto).

Página eletrónica da Universidade de Lisboa: http://www.ulisboa.pt/
Página eletrónica da DGES: https://www.dges.gov.pt/pt

311021753 

 Declaração de Retificação n.º 33/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República n.º 224, 

de 21 de novembro de 2017, o Edital n.º 902/2017, retifica -se:
No ponto X.2 e X.3, onde se lê:

«ttpp://dr.tecnico.ulisboa.pt/job -opportunities»

deve ler -se:
«https://drh.tecnico.ulisboa.pt/job -opportunities»

E, no ponto X.4.7, onde se lê:
«http://drh.tecnico.ulisboa.pt/job -opportunities»

deve ler -se:
«https://drh.tecnico.ulisboa.pt/job -opportunities»

20 de dezembro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Morgado.

311014455 

 Declaração de Retificação n.º 34/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 

n.º 223, de 20 de novembro de 2017, o Edital n.º 898/2017, retifica-
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-se que, nos pontos X.2 e X.3, onde se lê «ttpp://dr.tecnico.ulisboa.
pt/job -opportunities» deve ler -se «https://drh.tecnico.ulisboa.pt/job-
-opportunities» e, no ponto X.4.7, onde se lê «http://drh.tecnico.ulis-
boa.pt/job -opportunities» deve ler -se «https://drh.tecnico.ulisboa.pt/job-
-opportunities».

20 de dezembro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Morgado.

311014414 

 Declaração de Retificação n.º 35/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República n.º 223, 

de 20 de novembro de 2017, o Edital n.º 898/2017, retifica -se:
O ponto XII.4 passa a ter a seguinte redação:
XII.4 — Parâmetros preferenciais:
É parâmetro preferencial, em caso de igualdade de posicionamento na 

lista, o candidato ser um(a) jovem doutorado(a) de elevado potencial e 
capacidade de investigação que pretenda desenvolver a sua carreira de 
investigação científica, com um curriculum vitae que se adequa à área 
científica do concurso, dando -se especial relevo à produção científica do 
candidato nos últimos 5 (cinco) anos no domínio da área de Tecnologias 
Nucleares e Proteção Radiológica.

Os pontos XII.4, XII.4.1, XII.4.2, XII.4.2.1, XII.4.2.2, XII.4.2.3, 
XII.4.2.4 e XII.4.2.5 são renumerados para XII.5, XII.5.1, XII.5.2, 
XII.5.2.1, XII.5.2.2, XII.5.2.3, XII.5.2.4 e XII.5.2.5

22 de dezembro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Morgado.

311019948 

 Declaração de Retificação n.º 36/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República n.º 224, 

de 21 de novembro de 2017, o Edital n.º 902/2017, retifica -se:
Onde se lê:

«XII.3.2 — Uma vez identificados, em definitivo, os candida-
tos aprovados em mérito absoluto, com base no disposto no ponto 
anterior, o júri procede à ordenação destes candidatos seguindo a 
tramitação estabelecida no n.º 3 do artigo 16.º do ECIC, podendo 
na elaboração desta ordenação serem considerados os parâmetros 
identificados e elencados nos pontos seguintes para cada uma das 
vertentes da avaliação, ponderados com os parâmetros preferenciais 
indicados em XII.4;»

deve ler -se:
«XII.3.2 — Uma vez identificados, em definitivo, os candida-

tos aprovados em mérito absoluto, com base no disposto no ponto 
anterior, o júri procede à ordenação destes candidatos seguindo a 
tramitação estabelecida no n.º 3 do artigo 16.º do ECIC, podendo 
na elaboração desta ordenação serem considerados os parâmetros 
identificados e elencados nos pontos seguintes para cada uma das 
vertentes da avaliação;»
22 de dezembro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-

nistrativa, Prof. Jorge Morgado.
311020181 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Aviso (extrato) n.º 588/2018

Por despacho Reitoral n.º 161/R/2017 do Reitor da Universidade 
da Madeira, Professor Doutor José Manuel Cunha Leal Molarinho 
Carmo, datado de 30 de novembro, e de acordo com a alínea a) do 
n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, 
com o artigo 12.º do Regulamento 510/2010, publicado no Diário 
da República, 2.ª série n.º 109/2010, de 07/06 e alterado pelo Re-
gulamento n.º 417/2014, de 19 de setembro e pela Declaração de 
Retificação n.º 728/2015, de 26 de agosto, e com o artigo 27.º, n.º 1, 
alíneas i) e t), dos Estatutos da Universidade da Madeira, autorizo a 
manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado do docente Rui Nuno Trindade de Ornelas, Profes-
sor Auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da 
Madeira, com efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2017, atendendo 
ao disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 156.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, após aprovação do relatório do período 
experimental pelo Conselho Científico da Faculdade de Ciências 
Sociais reunido em 22 de novembro de 2017.

20 de dezembro de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
311018384 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Despacho (extrato) n.º 519/2018

Reconhecimento a nível de Doutoramento
Por despacho do Presidente do Conselho Científico de 14 de dezembro 

de 2017, proferido por delegação de competências, foram nomeados os 
professores a seguir indicados para fazerem parte do júri para aprecia-
ção do pedido de Reconhecimento a nível de Doutoramento de Tatiana 
Salem Levy:

Presidente: Carlos Fonseca Clamote Carreto, Professor Associado 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa;

Vogais:
Ângela Maria Valadas Fernandes, Professora Auxiliar da Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa;
Abel Barros Baptista, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
Ana Paiva Morais, Professora Associada com Agregação da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
Maria do Rosário Sampaio Soares de Sousa Leitão Lupi Bello, Pro-

fessora Auxiliar do Departamento de Humanidades da Universidade 
Aberta;

Golgona Luminita Anghel, Investigadora integrada do Instituto de 
Estudos de Literatura e Tradição.

14 de dezembro de 2017. — O Diretor, Francisco Caramelo.
311021283 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Despacho n.º 520/2018
Por meu despacho de 22 de dezembro de 2017, foi nomeado o Profes-

sor Doutor Eduardo Alberto Baptista Maldonado, Professor Catedrático 
da Faculdade de Engenharia desta Universidade, para integrar o júri do 
concurso documental para um Professor Associado para a área disciplinar 
de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, aberto por Edital n.º 387/2017, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 110, de 7 de junho, em substituição do Professor 
Doutor Fernando Manuel Coutinho Tavares de Pinho.

22 de dezembro de 2017. — O Vice -Reitor, Professor Doutor Pedro 
Nuno de Freitas Lopes Teixeira.

311026516 

 Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar

Despacho n.º 521/2018
Por despacho de 7 de agosto de 2017 do diretor do Instituto de 

Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto, e nos 
termos previstos na lei, foram autorizadas as celebrações de contrato 
de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, com efeitos 
a partir de 1 de dezembro de 2017, com:

1 — António Joaquim Santos Pereira de Sá Marinho, na catego-
ria de Professor Associado Convidado, em regime de tempo parcial 
(30 %), com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 220;

2 — Avelino Manuel Fraga Ferreira, na categoria de Professor Cate-
drático Convidado, em regime de tempo parcial (30 %), com a remune-
ração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 285;

3 — Fernanda Maria Cerqueira de Almeida, na categoria de Professor 
Auxiliar Convidado, em regime de tempo parcial (30 %), com a remu-
neração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 195;

4 — José Júlio da Silva Rodrigues de Oliveira, na categoria de Pro-
fessor Auxiliar Convidado, em regime de tempo parcial (30 %), com a 
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 195;

5 — Mário Sérgio Calvo Marcos, na categoria de Professor Auxiliar 
Convidado, em regime de tempo parcial (30 %), com a remuneração 
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 195;

6 — Miguel António Costa de Araújo da Silva Ramos, na cate-
goria de Professor Associado Convidado, em regime de tempo par-


