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Madeira, aprovados pelo Despacho Normativo n.º 53/2008, de 17 de 
outubro, foram delegadas e subdelegadas, sem prejuízo do poder de 
avocação e revogação, desde que, em todos os casos, esteja assegurada 
a prévia cabimentação orçamental, no Vice -Reitor, Prof. Doutor José 
Manuel Rocha Teixeira Baptista, as de competências nas seguintes áreas:

a) Projetos;
b) Investigação;
c) Relações Externas;
22 de abril de 2013. — A Administradora, Susana Teles.

206934592 

 Aviso (extrato) n.º 6138/2013
Por Despacho n.º 18/R72013, do Reitor da Universidade da Ma-

deira, datado de 23 de abril, foi autorizada a nomeação em regime 
de substituição entre a Universidade da Madeira e o Licenciado 
Sérgio Nuno Castro Brazão, para o cargo de direção intermédia de 
2.º grau, Chefe de Divisão, escalão 1 índice 70, para a Unidade de 
Recursos Humanos da Universidade da Madeira, com efeitos a partir 
de 24 de abril de 2013.

23 de abril de 2013. — A Administradora, Susana Teles.

Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: Sérgio Nuno Castro Brazão Data de Nascimento: 03/09/76 

Naturalidade: Funchal Estado Civil: Casado

Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa

Experiência profissional:
Consultor Jurídico de 2.ª Classe, em Regime de Contrato a Termo 

Certo, na Universidade da Madeira, desde 12 julho de 2001, a 23 ja-
neiro de 2003.

Consultor Jurídico de 2.ª Classe, do Quadro de Pessoal Não Docente 
da Universidade da Madeira, desde 24 de janeiro de 2003, a 13 de 
agosto de 2006.

Consultor Jurídico de 1.ª Classe, do Quadro de Pessoal Não Docente 
da Universidade da Madeira, desde 14 de agosto de 2006.

Chefe de Divisão, em substituição, da Assessoria Jurídica do Gabinete 
do Reitor da Universidade da Madeira, desde 10 de agosto de 2006 a 
31 de janeiro de 2008.

Chefe de Divisão da Assessoria Jurídica do Gabinete do Reitor da 
Universidade da Madeira, desde 1 de fevereiro de 2008 a 31 de maio 
de 2009.

Chefe de Divisão, em substituição, da Unidade de Recursos Humanos 
da Universidade da Madeira, desde 1 de junho de 2009 a 23 de abril 
de 2010.

Chefe de Divisão, da Unidade de Recursos Humanos desde 24 de 
abril de 2010 a 23 de abril de 2013.

Formação profissional:
Na área da Contratação de Pessoal na Administração Pública.
Na área do Procedimento Administrativo.
Na área da Avaliação de Desempenho das Pessoas e das Organiza-

ções.
Na área do Planeamento e Controlo de Gestão por Resultados.
Na área da Liderança e Motivação de Equipas.
Na área da Atualização de Fiscalidade.
Na área do Direito do Trabalho.
FORGEP — Curso de Formação em Gestão Pública.
Na área de Procedimento concursal.
Na área da Qualidade e Avaliação na Administração Pública.
Na área da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.
Na área do Sistema de Avaliação dos Dirigentes da Administração 

Pública.
Curso de Formação de Formadores.

206936414 

 Aviso (extrato) n.º 6139/2013
Por Despacho n.º 19/R/2013, do Reitor da Universidade da Ma-

deira, Professor Doutor José Manuel Cunha Molarinho Carmo, 
datado de 19 de abril, foi autorizada a nomeação em regime de 

substituição entre a Universidade da Madeira e o licenciado Ricardo 
Jorge Fernandes Câmara, para o cargo de direção intermédia de 1.º 
grau, Diretor de Serviços, escalão 1 índice 80, para a Direção de 
Serviços de Infraestruturas e Academia, com efeitos a partir de 24 
de abril de 2013.

23 de abril de 2013. — A Administradora, Susana Teles.

Nota curricular
Identificação:
Ricardo Jorge Fernandes Câmara
Data de nascimento:
17 de maio de 1972
Naturalidade:
Cruzeiro — Luanda — Angola
Nacionalidade:
Portuguesa
Filiação:
António Justino Pereira da Silva Câmara e Maria Olívia Faria Fer-

nandes Câmara
Cartão do Cidadão:
9816031 de 29 -03 -2009 pelo Arquivo de Identificação do Funchal
Habilitação Académica:
Licenciatura em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Uni-

versidade do Porto com 15 valores
Situação Profissional:
Técnico Superior Principal — Responsável pela Direção de Serviços 

de Infraestruturas e Academia da Universidade da Madeira, serviços 
que incluem a Unidade de Assuntos Académicos, a Unidade de Do-
cumentação e Arquivo e a Unidade de Equipamentos e Instalações da 
referida instituição.

Experiência Profissional:
Enquanto trabalhador estudante colabora com os arquitetos José 

Carlos Cruz e Pedro Alarcão, entre 1994 e 1996, e com o arqui-
teto Paulo Coelho, entre 1996 e 1998; Colabora com os arquitetos 
Fernando Távora e José Bernardo Távora entre 1996 e 2002, onde 
também se executam trabalhos em parceria com os arquitetos Hum-
berto Vieira, Adalberto Dias, Eduardo Souto de Moura e Álvaro Siza 
Vieira. Inscrito na Ordem dos Arquitetos com o n.º 8224. Integra o 
corpo docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 
em 1998 e 1999 como monitor na disciplina de Projeto. Em 1998 
representa a Faculdade de Arquitetura do Porto na exposição “Ar-
quitetos do Futuro”. Entre 1998 e 2002 exerce arquitetura por conta 
própria e em colaboração com outros colegas. A partir de dezembro 
de 2001 exerce funções na área de formação para a Reitoria da Uni-
versidade da Madeira como Técnico Superior de 2.ª Classe. Integra o 
quadro de pessoal não docente da Universidade da Madeira em março 
de 2003, como Técnico Superior de 2.ª Classe, exercendo funções na 
área de gestão e planeamento das infraestruturas. Técnico Superior 
de 1.ª Classe da Universidade da Madeira, em junho de 2006, sendo 
nomeado responsável pelo Setor de Gestão dos Recursos. Chefe de 
Divisão do Setor de Gestão dos Recursos Físicos da Universidade 
da Madeira, em regime de substituição, desde agosto de 2006 até 
junho de 2009. Em junho de 2009 é nomeado responsável pela Di-
reção de Serviços de Infraestruturas e Academia da Universidade da 
Madeira, serviços que incluem a Unidade de Assuntos Académicos, a 
Unidade de Documentação e Arquivo e a Unidade de Equipamentos 
e Instalações, cargo que exerce até à presente data.

Formação Profissional:
Formação em Autocad pela Tecnidata, representante oficial da Auto-

desk; Formação do INA em Obras Públicas; Formação do INA em Des-
pesas e Obras Públicas; Formação do INA em Como Redigir Objetivos 
para a avaliação de desempenho; Workshop sobre as funcionalidades 
do Cartão Universitário Inteligente; Formação do INA em Balanced 
Scorecard — Traduzir a estratégia em ação; Formação da Escola de 
Gestão do Porto — Eco eficiência nos edifícios; Workshop ‘a Tui na 
Universidade’ — Cartão Universitário; FORGEP; Formação em arquivo 
pelo ARM.

206935759 

 Declaração de retificação n.º 565/2013
Por ter saído com inexatidão o n.º 1 do artigo 10.º do regula-

mento n.º 510/2010, de 7 de junho — Regulamento de Avaliação 
dos Docentes da Universidade da Madeira em Período Experimen-
tal —, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 7 de junho 
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de 2010, retifica -se o mesmo. Assim, onde se lê «A decisão sobre 
o efeito da avaliação no término do período experimental, nome-
adamente quanto às situações referidas no n.º 2 do artigo 2.º, é 
tomada pelo conselho científico do Centro de Competência ao qual 
está adstrito o docente, por uma maioria definida de acordo com:» 
deve ler -se «A decisão sobre o efeito da avaliação no término do 
período experimental, nomeadamente quanto às situações referidas 
no n.º 2 do artigo 1.º, é tomada pelo conselho científico do centro 
de competência ao qual está adstrito o docente, por uma maioria 
definida de acordo com:».

26 de abril de 2013. — O Reitor, José Manuel Cunha Leal Nunes 
Molarinho Carmo.

206933628 

 Declaração de retificação n.º 566/2013
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 

2.ª série, n.º 83, de 30 de abril de 2013, a p. 13819, o aviso (extrato) 
n.º 5694/2013, referente à Doutora Sandra Maria Freitas Mendonça, 
procede -se à respetiva retificação:

Onde se lê:

«Por Despacho n.º 133/R/2013 do Reitor da Universidade da Ma-
deira, Prof. Doutor José Manuel Nunes Castanheira da Costa, datado 
de 16 de abril:

Doutora Sandra Maria Freitas Mendonça, Professora Auxiliar, do 
Centro de Competências das Ciências Exatas e Engenharias — auto-
rizada a licença sabática pelo período de um ano, com início a 27 de 
maio de 2013 e termo a 26 de maio de 2014.»

deve ler -se:

«Pelo despacho n.º 133/R/2013 do reitor da Universidade da Ma-
deira, Prof. Doutor José Manuel Nunes Castanheira da Costa, datado 
de 16 de abril:

Doutora Sandra Maria Freitas Mendonça, professora auxiliar, do 
Centro de Competências das Ciências Exatas e Engenharias — au-
torizada a dispensa especial de serviço por um ano, com início 
em 27 de maio de 2013 e termo em 26 de maio de 2014. (Isento 
de fiscalização prévia Secção Regional da Madeira do Tribunal 
de Contas.)»

30 de abril de 2013. — A Administradora, Susana Teles.
206933903 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Edital n.º 445/2013
Doutor António Augusto Magalhães da Cunha, Professor Ca-

tedrático e Reitor da Universidade do Minho, faz saber que, pelo 
prazo de trinta dias úteis contados do dia útil imediato àquele em 
que o presente edital for publicado no Diário da República, se abre 
concurso documental, de âmbito internacional, para recrutamento de 
1 (um) posto de trabalho de Professor Catedrático na Área Discipli-
nar de Gestão Industrial e da Tecnologia, da Escola de Engenharia 
desta Universidade.

O presente concurso, aberto por despacho de 25 de fevereiro 
de 2013, do Reitor da Universidade do Minho, rege -se pelas dis-
posições constantes dos artigos 37.º e seguintes do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária (ECDU), 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, alterada pela Lei 
n.º 8/2010, de 13 de maio, e pela demais legislação e normas re-
gulamentares aplicáveis, designadamente pelo Regulamento dos 
Concursos para Recrutamento de Professores da Carreira Docente 
Universitária na Universidade do Minho, adiante designado por 
Regulamento, aprovado por despacho reitoral n.º 17945/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 30 de 
novembro de 2010.

1 — Requisitos de admissão
1.1 — Constitui requisito de admissão ao concurso, em conformidade 

com o que determina o artigo 40.º do ECDU: ser titular do grau de doutor 
há mais de 5 anos e ser detentor do título de agregado;

1.2 — Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição 
de ensino superior estrangeira, o mesmo tem de estar reconhecido 
em Portugal, nos termos previstos na legislação para o efeito apli-
cável;

1.3 — Esta formalidade tem de estar cumprida até à data do termo 
do prazo para a candidatura.

2 — Formalização das candidaturas
As candidaturas são apresentadas através de requerimento diri-

gido ao Reitor da Universidade do Minho, nos seguintes termos e 
condições:

2.1 — O requerimento deve conter, entre outros, os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação do concurso;
b) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, nacio-

nalidade e endereço postal e eletrónico;
c) Indicação da categoria e da instituição onde presta serviço docente, 

quando aplicável;
d) Indicação dos graus e títulos académicos detidos pelo can-

didato;
e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os elementos 

ou factos constantes da candidatura.

2.2 — O requerimento é acompanhado da seguinte documentação:

a) Dois exemplares em papel do curriculum vitae detalhado, 
datado e assinado, e um exemplar em formato digital do referido 
curriculum.

b) Dois exemplares dos trabalhos selecionados pelo candidato como 
mais representativos, sendo um em papel e outro em formato digital; 
não estando disponível o formato digital, este poderá ser substituído 
pela entrega em papel de um número de exemplares correspondente ao 
número de membros do júri;

c) Um projeto científico que o candidato se proponha desenvolver na 
área disciplinar do concurso, o qual deve integrar o curriculum vitae e 
ser apresentado nos seguintes termos:

Projeto científico, não superior a 5 000 palavras (figuras e tabelas 
excluídas, se aplicável), que deve demonstrar a capacidade e a estratégia 
para dinamizar e consolidar uma subárea científica da Gestão Industrial 
e da Tecnologia, num horizonte temporal que permita atingir os obje-
tivos propostos, incluindo um muito breve estado do conhecimento e 
contributos do candidato, temas de investigação científica a desenvolver, 
eventuais ciclos de estudos a propor (2.º ciclos ou 3.º ciclos), plano de 
atividades e resultados esperados.

d) Certificado que comprove a titularidade e a data de obtenção do 
grau de doutor e do título de agregado exigidos para o concurso e, nos 
casos aplicáveis, o reconhecimento do referido grau nos termos previstos 
nos pontos 1.2 e 1.3 do presente edital;

e) Fotocópia do bilhete de identidade;
f) Certificado do registo criminal;
g) Atestado comprovativo da robustez física e do perfil psíquico, 

indispensáveis ao exercício das funções;
h) Boletim de vacinação obrigatória atualizado.

2.3 — Os documentos a que aludem as alíneas f) a h) do número an-
terior podem ser substituídos por declaração prestada no requerimento, 
sob compromisso de honra, onde, em alíneas separadas, o candidato 
deve definir a sua situação precisa relativamente ao conteúdo de cada 
uma daquelas alíneas.

2.4 — Os candidatos pertencentes à Universidade do Minho ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos requi-
sitos que constem do seu processo individual.

2.5 — O incumprimento do prazo de apresentação da candidatura 
fixado, bem como a falta de apresentação ou a apresentação fora 
do prazo dos documentos referidos nas alíneas a) a e) do n.º 2.2 
deste edital, de entrega obrigatória, determinam a exclusão da can-
didatura.

2.6 — O requerimento e os restantes documentos de candidatura 
poderão ser apresentados em língua portuguesa ou inglesa, pes-
soalmente ou através de correio registado, na Divisão Académica 
da Reitoria da Universidade do Minho, no 3.º andar do Com-
plexo Pedagógico II do Campus de Gualtar, Braga (C.P. 4710 -057 
Braga).




