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4. Dos 330 ECTS necessários à obtenção do grau de mestre o 
aluno terá de fazer:

a) 290 ECTS, nas unidades curriculares obrigatórias constantes do 
plano de estudos indicado nos quadros n.os 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11;

b) 30 ECTS no estágio curricular, a realizar no 11.º semestre, o 
qual poderá consistir num estágio de natureza profissional, objeto 
de relatório de estágio, ou na realização de um trabalho original e 
especificamente realizados para este fim, que dará origem à elaboração 
de uma dissertação de natureza científica ou um trabalho de projeto;

c) 10 ECTS, em unidades curriculares optativas como indicado 
no plano de estudos.»

27 de maio de 2013. — A Vice -Reitora, Hermínia Vilar.
207044476 

 Declaração de retificação n.º 733/2013
Tendo sido publicado com uma incorreção o aviso n.º 6615/2013 no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 97, de 21 de maio de 2013, retifica -se 
que onde se lê:

«Doutora Maria Isabel Gomes Barca de Oliveira, Professora As-
sociada da Universidade do Minho;

Doutora Maria de Fátima Nunes Ferreira, Professora Associada 
com Agregação da Universidade de Évora;»

deve ler -se:
«Doutora Maria Isabel Gomes Barca de Oliveira, professora asso-

ciada com agregação da Universidade do Minho;
Doutora Maria de Fátima Nunes Ferreira, professora catedrática 

da Universidade de Évora;»
14 de junho de 2013. — A Diretora, Margarida Cabral.

207047602 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Declaração de retificação n.º 734/2013
Para os devidos efeitos se declara que o edital n.º 945/2012, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 26 de outubro de 
2012, relativo à abertura do concurso para recrutamento de um posto 
de trabalho de professor auxiliar, da área disciplinar de Geologia, da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, saiu com algumas 
imprecisões, que assim se retificam. Assim, onde se lê:

«III
Critérios de seleção e seriação em mérito relativo e respetiva pon-

deração:
[...]
1) Desempenho Científico — 55 %, distribuído pelos parâmetros 

seguintes:
a) Produção científica (35 %): a avaliação deste parâmetro deve 

considerar a qualidade e a quantidade da produção científica nacional 
e internacional, considerando, nomeadamente, o número e tipo de 
publicações indexadas internacionalmente por índices públicos de 
reputação reconhecida (ex.: livros, capítulos de livros, coletâneas, 
artigos em revistas, atas de congressos);

b) Participação e coordenação de projetos e orientação científica 
(15 %): a avaliação deste parâmetro deve considerar a qualidade e 
a quantidade de projetos e redes científicas em que participou e os 
resultados obtidos nos mesmos, bem como a qualidade, a quantidade 
e o impacto das atividades de acompanhamento e orientação científica 
de estudantes. Será dada relevância à autonomia demonstrada pela 
coordenação de projetos;

c) Dinamização da atividade científica e intervenção e reconhe-
cimento pela comunidade científica nacional e internacional (5 %): 
este parâmetro avalia a prestação do candidato, nomeadamente: na 
constituição e liderança autónoma de equipas científicas, na atri-
buição de prémios, bolsas ou distinções científicas ou tecnológicas, 
na avaliação científica ou tecnológica, na colaboração na edição ou 
participação em comissões científicas de publicações científicas, na 
organização de eventos nacionais e internacionais, na apresentação 
de palestras por convite, na participação em júris académicos fora da 
própria instituição, na participação em cargos de direção de sociedades 
científicas e profissionais;

2) Capacidade Pedagógica — 23 %, distribuído pelos parâmetros 
seguintes:

a) Atividade letiva (17 %): este parâmetro avalia a atividade letiva 
realizada pelo candidato, tendo em conta o número, a diversidade e 
a coordenação das unidades lecionadas, a orientação de formação 
avançada, nomeadamente supervisão de estágios;

b) Coordenação, inovação e dinamização de projetos pedagó-
gicos (3 %): este parâmetro avalia a capacidade para coordenar 
e dinamizar novos projetos pedagógicos (ex.: criação de novos 
programas de disciplinas, participação na criação de novos cur-
sos ou planos de estudo, etc.) ou reformar e melhorar existentes 
(ex.: reformular programas de disciplinas existentes, participar 
na reorganização de cursos ou programas de estudos existentes, 
etc.), bem como de realizar projetos com impacto no processo de 
ensino/aprendizagem;

c) Produção de material e conteúdos pedagógicos (3 %): na 
avaliação deste parâmetro atende -se à qualidade e à quantidade 
de material pedagógico produzido pelo candidato, bem como a 
publicações de índole pedagógica em revistas ou conferências 
de prestígio.

3) Outras atividades relevantes para a missão da instituição 
de Ensino Superior — 12 %, distribuído pelos parâmetros se-
guintes:

a) Gestão académica (2 %): participação em órgãos de direção 
universitária ou coordenação de unidades de investigação ou coorde-
nação de unidades funcionais de ensino ou outros cargos equiparados 
do sistema C&T nacional ou internacional;

b) Transferência de Conhecimento e Extensão Universitária (10 %): 
avaliada, nomeadamente, pela valorização social e económica dos 
resultados de investigação alcançados, em particular por aplicações 
ou transferência de tecnologia, prestação de serviços e consulto-
rias, patentes, pela criação e participação em ações ou projetos que 
promovam a interação com a comunidade, bem como a cooperação 
entre instituições nacionais e internacionais, a inovação educacional 
e a divulgação científica.

4) Relatório — 5 %
A avaliação incidirá sobre o mérito do relatório sobre o trabalho 

realizado pelo candidato nos planos científico e pedagógico e nou-
tras atividades relevantes para a missão da Universidade de Lisboa 
(artigo 10.º do Regulamento de Concursos e Contratação na Carreira 
Docente da Universidade de Lisboa).»

deve ler -se:

«III
Critérios de seleção e seriação em mérito relativo e respetiva pon-

deração:
[...]
1) Desempenho científico — 57,75 %, distribuídos pelos parâme-

tros seguintes:
a) Produção científica (36,75 %): a avaliação deste parâmetro 

deve considerar a qualidade e a quantidade da produção científica 
nacional e internacional, considerando, nomeadamente, o número e 
tipo de publicações indexadas internacionalmente por índices públicos 
de reputação reconhecida (por exemplo: livros, capítulos de livros, 
coletâneas, artigos em revistas, atas de congressos);

b) Participação e coordenação de projetos e orientação científica 
(15,75 %): a avaliação deste parâmetro deve considerar a qualidade 
e a quantidade de projetos e redes científicas em que participou e os 
resultados obtidos nos mesmos, bem como a qualidade, a quantidade 
e o impacto das atividades de acompanhamento e orientação científica 
de estudantes. Será dada relevância à autonomia demonstrada pela 
coordenação de projetos;

c) Dinamização da atividade científica e intervenção e reconheci-
mento pela comunidade científica nacional e internacional (5,25 %): 
este parâmetro avalia a prestação do candidato, nomeadamente: na 
constituição e liderança autónoma de equipas científicas, na atri-
buição de prémios, bolsas ou distinções científicas ou tecnológicas, 
na avaliação científica ou tecnológica, na colaboração na edição ou 
participação em comissões científicas de publicações científicas, na 
organização de eventos nacionais e internacionais, na apresentação 
de palestras por convite, na participação em júris académicos fora da 
própria instituição, na participação em cargos de direção de sociedades 
científicas e profissionais.
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2) Capacidade pedagógica — 24,15 %, distribuídos pelos parâ-
metros seguintes:

a) Atividade letiva (17,85 %): este parâmetro avalia a atividade le-
tiva realizada pelo candidato, tendo em conta o número, a diversidade 
e a coordenação das unidades lecionadas, a orientação de formação 
avançada, nomeadamente supervisão de estágios;

b) Coordenação, inovação e dinamização de projetos pedagógicos 
(3,15 %): este parâmetro avalia a capacidade para coordenar e dina-
mizar novos projetos pedagógicos (por exemplo: criação de novos 
programas de disciplinas, participação na criação de novos cursos 
ou planos de estudo, etc.) ou reformar e melhorar existentes (por 
exemplo: reformular programas de disciplinas existentes, partici-
par na reorganização de cursos ou programas de estudos existentes, 
etc.), bem como de realizar projetos com impacto no processo de 
ensino/aprendizagem;

c) Produção de material e conteúdos pedagógicos (3,15 %): na ava-
liação deste parâmetro atende -se à qualidade e à quantidade de material 
pedagógico produzido pelo candidato, bem como a publicações de 
índole pedagógica em revistas ou conferências de prestígio.

3) Outras atividades relevantes para a missão da instituição de 
Ensino Superior — 12,60 %, distribuídos pelos parâmetros seguintes:

a) Gestão académica (2,10 %): participação em órgãos de direção 
universitária ou coordenação de unidades de investigação ou coorde-
nação de unidades funcionais de ensino ou outros cargos equiparados 
do sistema C&T nacional ou internacional;

b) Transferência de conhecimento e extensão universitária (10,50 %): 
avaliada, nomeadamente, pela valorização social e económica dos 
resultados de investigação alcançados, em particular por aplicações 
ou transferência de tecnologia, prestação de serviços e consulto-
rias, patentes, pela criação e participação em ações ou projetos que 
promovam a interação com a comunidade, bem como a cooperação 
entre instituições nacionais e internacionais, a inovação educacional 
e a divulgação científica.

4) Relatório — 5,50 %
A avaliação incidirá sobre o mérito do relatório sobre o trabalho 

realizado pelo candidato nos planos científico e pedagógico e nou-
tras atividades relevantes para a missão da Universidade de Lisboa 
(artigo 10.º do Regulamento de Concursos e Contratação na Carreira 
Docente da Universidade de Lisboa).»
18 de junho de 2013. — O Chefe de Gabinete, Luís Carvalho.

207054811 

 Faculdade de Medicina Dentária

Despacho (extrato) n.º 8345/2013
Por despacho do Senhor Reitor, de 12 de junho de 2013, foi auto-

rizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, a Rui Jorge Faria Pereira da Costa, como Assistente Convi-
dado, em regime de tempo parcial, de 33 %, escalão 1, índice 140 
nos termos do ECDU, com início a 11/07/2013. (Não carece de visto 
prévio do T.C.)

14/06/2013. — O Secretário -Coordenador, Dário Teixeira Vilela.
207046988 

 Despacho (extrato) n.º 8346/2013
Por despacho do Senhor Reitor, de 12 de junho de 2013, foi autori-

zada a prorrogação do CTFP a termo resolutivo certo, a Susana Isabel 
de Castro Santos do Canto de Noronha, como Assistente, em regime de 
tempo integral, escalão 1, índice 140 nos termos do ECDU, com início 
a 17/05/2013. (Não carece de visto prévio do T.C.)

14 de junho de 2013. — O Secretário-Coordenador, Dário Teixeira 
Vilela.

207047108 

 Despacho (extrato) n.º 8347/2013
Por despacho do Senhor Reitor, de 12 de junho de 2013, foi autorizado 

o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
a Maria Isabel Rebocho Christo Cordes Bagão como Técnica Superior, 
do mapa de pessoal desta Faculdade, na 2.ª posição remuneratória a 
que corresponde o nível remuneratório 15, nos termos das Leis n.º 12-
-A/2008 de 27 de janeiro, n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, e Portaria 
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos à data de publicação. 
(Não carece de visto prévio do T. C.)

14/06/2013. — O Secretário-Coordenador, Dário Teixeira Vilela.
207046899 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso n.º 8194/2013

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento
de um posto de trabalho do mapa de pessoal

da Universidade do Minho — carreira/categoria de técnico superior
1 — Nos termos do disposto no artigo 6.º e no artigo 50.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, e no artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na nova redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, faz -se público que, por despacho de 14 de 
maio de 2013 do Reitor da Universidade do Minho, se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum com 
vista ao preenchimento de um posto de trabalho na categoria/carreira 
de técnico superior, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da 
Universidade do Minho, na modalidade de relação jurídica de emprego 
público a constituir por contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, pelo período de um ano, eventualmente renovável, 
refª CTTC—13/13 -3B’s(1)

2 — Considerando a dispensa temporária de obrigatoriedade de 
consulta prévia à Direção -Geral da Administração e Emprego Público 
enquanto Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de 
Recrutamento (ECCRC), não foi efetuada a consulta prevista no n.º 1 do 
artigo 4.º e artigo 54.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

3 — Local de trabalho: Grupo de Investigação 3B’s, em Guimarães.
4 — Caracterização Sumária do Posto de Trabalho: O posto de tra-

balho caracteriza -se pelo exercício de funções na carreira de técnico 
superior, tal como descrito no anexo referido no n.º 2 do artigo 49.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, inseridas no âmbito da linha 
de investigação RL3 — TECT — Tissue engineering of connective 
tissues, fazendo apelo aos conhecimentos e experiência profissional na 
área de gestão de projetos de investigação, nomeadamente nas áreas de 
contabilidade e gestão, das tecnologias de informação e comunicação, 
de gestão de sistemas de informação de suporte à informação e produ-
ção científica, de gestão de infraestruturas informáticas de suporte ao 
projeto, e gestão e manutenção de todos os computadores de suporte 
aos equipamentos de produção científica.

5 — Requisitos de Admissão: Podem candidatar -se ao presente pro-
cedimento indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresen-
tação de candidaturas, reúnam, para além de outros que a lei preveja, 
os requisitos previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, a saber:

a) Possuam nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela 
Constituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Tenham 18 anos de idade completos;
c) Não estejam inibidos do exercício de funções públicas ou não 

estejam interditos para o exercício das funções que se propõem de-
sempenhar;

d ) Possuam a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 
exercício das funções;

e) Tenham cumprido as leis de vacinação obrigatória.

6 — Nível Habilitacional: Possuir grau de licenciatura em Informática 
de Gestão, não havendo possibilidade de substituição do nível habilita-
cional por formação ou experiência profissional.

7 — Em cumprimento do n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro o recrutamento inicia -se de entre trabalhadores que 
não pretendam conservar a qualidade de sujeito de relação jurídica de 
emprego público constituída por tempo indeterminado ou se encontrem 
colocados em situação de mobilidade especial.

8 — Por despacho do Reitor da Universidade do Minho de 14 de maio 
de 2013, tendo em conta os princípios da racionalização, da eficiência 
e da economia processual que devem presidir à atividade dos serviços 
públicos, no caso de impossibilidade de ocupação dos postos de tra-
balho em causa, o recrutamento pode ser feito de entre trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 
determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida, nos termos do n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro.

9 — Impedimento de admissão: Em conformidade com o disposto 
na alínea l ) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, não podem ser admitidos candidatos que, cumula-
tivamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da 
categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal da Universidade do Minho, 
idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o 
presente procedimento.




