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b) Aos docentes
Sobre as condições inerentes ao bom funcionamento da unidade 

curricular assim como de outros fatores intervenientes no processo 
ensino/aprendizagem;

2 — Ficha da Unidade Curricular, disponível através do SIDE, a 
preencher pelo docente responsável;

3 — Dossier de Sucesso Escolar, elaborado pelo Gabinete de Gestão 
da Qualidade (GESQUA);

4 — Dossier de Apreciação do Ensino/Aprendizagem, elaborado 
pelo GESQUA;

5 — Relatório de Autoavaliação da Unidade Curricular (RAAUC), 
aplicado através do SIDE, a ser preenchido pelo responsável pela UC;

6 — Relatório de acompanhamento do ciclo de estudos (RACE), 
aplicado através do SIDE, a ser preenchido pela direção do ciclo de 
estudos.

Artigo 7.º
Metodologia de recolha de informação

1 — Os questionários relativos às unidades curriculares e aos 
docentes que as lecionam deverão ser aplicados aos estudantes, nas 
3 semanas que antecedem o término do período de aulas, em cada 
semestre;

2 — Os questionários relativos ao funcionamento da unidade curricu-
lar e ambiente ensino/aprendizagem deverão ser aplicados aos docentes, 
nas 3 semanas subsequentes ao término do período de aulas, em cada 
semestre;

3 — Os questionários aos estudantes e docentes são de caráter obri-
gatório;

4 — Os Serviços de informática deverão fornecer ao GESQUA 
os resultados dos questionários, até um mês após o término do se-
mestre;

5 — Os Serviços Académicos deverão fornecer ao GESQUA, a in-
formação relativa ao n.º de alunos inscritos, n.º de avaliáveis, n.º de 
avaliados e n.º de aprovados de todas unidades curriculares de todos os 
cursos de 1.º e 2.º Ciclos, até um mês após o término do ano letivo;

Artigo 8.º
Tratamento dos resultados dos questionários

1 — Os resultados serão seriados no GESQUA, sendo consideradas 
as seguintes condições:

a) Número mínimo de questionários respondidos por unidade curri-
cular, igual ou superior a quatro;

b) Número de questionários respondidos/número de alunos inscritos, 
igual ou superior a 20 %;

c) As unidades curriculares que não cumpram os requisitos das alí-
neas anteriores, não são avaliadas.

2 — O acesso aos dados possui caráter reservado e o seu tratamento 
encontra -se sujeito às regras de sigilo profissional.

Artigo 9.º
Tratamento dos dados relativos ao sucesso escolar

1 — Os dados serão seriados no GESQUA de acordo com o seguinte 
critério:

a) Número de inscritos na unidade curricular ≥ a 3
2 — Os dados relativos ao sucesso escolar são analisados, de acordo 

com os seguintes indicadores:
a) Rácio aprovados/avaliados;
b) Rácio aprovados/inscritos;
c) Rácio avaliados/inscritos.

3 — Serão considerados os 3 indicadores, em conjunto, para detetar 
as UC´s suscetíveis de análise.

Artigo 10.º
Divulgação dos resultados

Após tratamento da informação, esta será remetida aos Presidentes 
dos Conselhos Pedagógicos, com conhecimento dos Presidentes das 
Escolas, para que possam divulgar a informação relativa às unidades 
curriculares, aos diretores dos respetivos ciclos de estudo. A informação 
relativa à avaliação que os estudantes fazem aos docentes, será entregue 
pelo GESQUA aos próprios, quando solicitada.

Artigo 11.º
Discussão dos resultados

Os resultados da avaliação destinam -se à apreciação e discussão dos 
fatores que possam conduzir a uma melhoria dos processos pedagógicos, 
sendo efetuada a dois níveis:

1 — A nível individual — entendido como uma autoavaliação por 
parte do docente face aos resultados, permitindo ao docente implementar 
medidas para manter ou melhorar o seu desempenho;

2 — A nível dos órgãos de gestão pedagógica das Escolas — através 
do Presidente do Conselho Pedagógico, com a colaboração do diretor 
dos ciclos de estudo e docentes.

Artigo 12.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua 
homologação.

26 de setembro de 2013. — O Reitor, António Augusto Fontainhas 
Fernandes.
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 Despacho n.º 12808/2013
Em execução e desenvolvimento do disposto nos Estatutos da UTAD, 

sob proposta do Conselho de Gestão, no uso dos poderes que para o efeito 
me são conferidos, designadamente pelos artigos 48.º, n.º 1, alínea o) e 
84.º dos Estatutos da Universidade, aprovo o seguinte:

Regulamento de Equiparação a Bolseiro

Artigo 1.º
Aos docentes da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro pode 

ser concedida equiparação a bolseiro no País ou no estrangeiro quando 
se proponham realizar atividades científicas de reconhecido interesse 
público, nomeadamente programas de investigação.

Artigo 2.º
A concessão do regime de equiparação a bolseiro pressupõe:
a) O reconhecimento do interesse público na iniciativa.
O conselho científico das unidades orgânicas reconhece, a re-

querimento do interessado, o interesse público das atividades que 
o docente pretende realizar, tendo nomeadamente em considera-
ção as prioridades estabelecidas pela instituição e pela unidade 
orgânica.

b) A inexistência de prejuízo para o serviço.
Os pedidos serão apresentados com a antecedência que for fixada pelo 

conselho científico, para que a concessão da equiparação não prejudique 
a distribuição de serviço docente.

Artigo 3.º
1 — A equiparação a bolseiro caracteriza -se pela dispensa temporária, 

total ou parcial, do exercício das funções, sem prejuízo dos direitos 
inerentes ao seu efetivo desempenho, designadamente o abono da res-
petiva remuneração, e a contagem de tempo de serviço para todos os 
efeitos legais.

2 — A equiparação a bolseiro é temporária e não implica a perda do 
posto de trabalho.

3 — Durante o período autorizado para o gozo da equiparação a 
bolseiro, não é permitido o exercício, em acumulação, de quaisquer 
funções públicas ou privadas remuneradas.

Artigo 4.º
1 — Compete ao Reitor, com faculdade de delegação nos presi-

dentes das unidades orgânicas, conceder a equiparação a bolseiro, 
mediante despacho que fixará a respetiva duração, condições e ter-
mos.

2 — O procedimento a seguir é o seguinte:
a) Requerimento do interessado dirigido ao Reitor, entregue nos ser-

viços de pessoal de cada unidade orgânica com a antecedência mínima 
de trinta dias em relação ao período em que pretende beneficiar da 
equiparação a bolseiro, devendo identificar a atividade a que respeita, 
a duração, o interesse científico, pedagógico e cultural e os resultados 
previsíveis para a valorização do docente;

b) Decisão pelo Reitor, em prazo não superior a trinta dias.
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Artigo 5.º
1 — A equiparação a bolseiro pode ser revogada quando o bolseiro 

não cumpra, por sua responsabilidade, as tarefas que se propôs.
2 — O despacho de revogação poderá determinar a devolução, total 

ou parcial, das remunerações pagas.
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva 
publicação no Diário da República.

26 de setembro de 2013. — O Reitor, António Augusto Fontainhas 
Fernandes.

207279247 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Aviso n.º 12388/2013

Projeto da lista de classificação final do procedimento concursal 
comum para admissão de um lugar, aberto com publicação pelo 
Aviso n.º 9219/2013, no Diário da República, 2.ª série, n.º 137, 
18 de julho de 2013.
Para cumprimento do disposto nos número 3 do artigo 30.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna -se pública o projeto da lista de classificação final, 
no decurso da aplicação do método de seleção de avaliação curricular e 
entrevista profissional de seleção, do procedimento concursal comum, 
para preenchimento de um posto de trabalho, na carreira de docente, 
categoria de professor(a), com Contrato a Termo Resolutivo Certo de 
duração de seis meses, a exercer funções nas instalações dos SASUL 
em Lisboa, publicado no Aviso n.º 9219/2013, no Diário da República, 
2.ª série — N.º 137 — 18 de julho de 2013.

Mais se informa que nos termos da alínea d) do n.º 3 do mesmo ar-
tigo, que o projeto da lista de classificação final, se encontra em local 
visível e público das instalações dos Serviços de Ação Social, na Av. 
da República, n.º 84 — 6.º, 1600 -205 Lisboa, e disponível na página 
eletrónica em www.sas.ul.pt.

25 de setembro de 2013. — O Presidente do Júri, Licenciado Nuno 
Miguel Amaral Jorge.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Aviso n.º 12389/2013

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento 
de 1 (um) posto de trabalho na categoria/carreira de Assistente 
Técnico, na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado.
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008 

de 27 de fevereiro e na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e de acordo com o artigo 60.º da Lei 
n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, torna -se público que, através do 
Despacho do Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
(IPCA), de 23 de setembro de 2013, com a competência que lhe advém 
da alínea g) do n.º 2 do artigo 38.º dos Estatutos do IPCA, se encontra 
aberto pelo prazo de 10 dias úteis contada a partir da data da presente 
publicação, o procedimento concursal comum para constituição de re-
lação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, tendo em 
vista o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, na categoria/carreira 
de Assistente Técnico, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do 
IPCA, na modalidade de relação jurídica de emprego público a constituir 
por contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
para o exercício de funções nos Serviços Centrais do IPCA — Divisão 
Administrativa e Financeira.

2 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008 de 31 de julho, Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e Lei n.º 66 -B/2012, 
de 31 de dezembro.

3 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º e no artigo 54.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, declara -se que não estão cons-
tituídas quaisquer reservas de recrutamento no próprio organismo nem 

junto da Direção  -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (enquanto ECCRC), de acordo com a informação prestada, por 
esta Instituição, a 31 de julho de 2013.

4 — Local de trabalho: Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Cam-
pus do IPCA, Lugar do Aldão, 4750 -810 Vila Frescaínha de S. Martinho, 
em Barcelos.

5 — Remuneração: Na sequência do procedimento concursal ora 
publicitado, irá ser proposta ao candidato selecionado a 1.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria respetivas, a que corresponde, para 
Assistente Técnico, o nível remuneratório 5 de acordo com o Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, no montante pecuniário de 
683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos), ao abrigo 
da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

6 — Caraterização do posto de trabalho: o posto de trabalho a concurso 
envolve o exercício de funções da categoria/carreira de Assistente Téc-
nico, tal como descritas no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
competindo -lhe, nomeadamente, a execução das seguintes tarefas:

a) Organização e atualização do inventário e cadastro de bens móveis 
e imóveis;

b) Elaboração de um manual de gestão dos bens móveis e controlo 
sobre a sua implementação;

c) Preparação e instrução dos processos administrativos para abate 
dos bens inventariados;

d) Atualização da informação relativa à localização e estado dos bens 
inventariados;

e) Apoio na integração do património na contabilidade analítica e 
patrimonial;

f) Informação do valor das amortizações mensais e anuais de todo 
o imobilizado para o cálculo dos custos e elaboração do Balanço e 
Demonstração de Resultados;

g) Preenchimento e atualização das fichas de imobilizado.

7 — Âmbito do recrutamento:
7.1 — Nos termos do disposto nos n.os 3 a 7 do artigo 6.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), o recrutamento faz -se, prio-
ritariamente, de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado previamente estabelecida;

7.2 — Tendo em conta os princípios da racionalização e eficiência que 
devem presidir a atividade administrativa, por despacho do Presidente 
do IPCA, de 23 de setembro de 2013, proferido ao abrigo do n.º 6 do 
artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, em caso de impos-
sibilidade de ocupação do posto de trabalho por recurso a trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
previamente estabelecida, o recrutamento poderá ser de entre trabalha-
dores com relação jurídica por tempo determinado ou determinável ou 
sem relação jurídica de emprego.

7.3 — Até ao termo do prazo fixado para a apresentação de candi-
daturas, os candidatos devem reunir, cumulativamente, os seguintes 
requisitos:

7.3.1 — Gerais: os previstos no artigo 8.º da LVCR, a saber:
a) Possuir nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela 

Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não estar 

interdito para o exercício das funções que se propõem desempenhar;
d) Possuir a robustez física e perfil psíquico indispensável ao exer-

cício das funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

7.3.2 — Específicos:
a) 12.º ano (ensino secundário);
b) Técnico Oficial de Contas.

8 — 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, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira e categoria de Assistente Técnico em regime de 
emprego público por tempo indeterminado e, não se encontrando em 
mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal 
do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação 
se publicita o procedimento.

9 — Formalização das candidaturas: as candidaturas devem ser di-
rigidas ao Presidente do IPCA, e são obrigatoriamente apresentadas 
mediante preenchimento, com letra legível, do formulário tipo de can-
didatura aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, do Ministro de Estado 
e das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 
8 de maio de 2009, sob pena de exclusão, disponível na página eletrónica 
do IPCA, no endereço www.ipca.pt, em Serviços, Recursos Humanos, 




