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 UNIVERSIDADE DO PORTO

Reitoria

Despacho n.º 7352/2018

Delegação de Competências para a Presidência do Júri das Provas 
para o título académico de Agregado requeridas pelo Professor 
Doutor Carlos Francisco Ferreira Alves da Faculdade de Econo-
mia da Universidade do Porto.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 10.º Decreto-
-Lei n.º 239/2007, de 19 de junho, conjugado com o disposto nos 
arts. 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego no Professor Doutor 
Abel Luís da Costa Fernandes, Professor Catedrático da Faculdade de 
Economia da Universidade do Porto, a competência para presidir o júri 
das provas para o título académico de Agregado em Gestão, requeridas 
pelo Professor Doutor Carlos Francisco Ferreira Alves.

2 — A delegação de competências aqui estabelecida realiza -se sem 
prejuízo do poder de superintendência e de avocação que é conferido 
ao Reitor.

3 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República, sendo divulgado também no sistema 
de informação da Universidade do Porto, considerando -se ratificados, 
ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, todos os atos entretanto praticados no âmbito 
dos poderes ora delegados.

9 de julho de 2018. — O Reitor, Prof. Doutor António Sousa Pereira.
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b) Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, Diário da República, 2.ª sé-
rie — n.º 42 — 1 de março de 2016, Estatutos da Universidade de 
Lisboa;

c) Despacho n.º 5323 -A/2018, Diário da República, 2.ª sé-
rie — n.º 102 — 28 de maio de 2018 — Estatutos da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa;

Despacho n.º 6640/2018, Diário da República, 2.ª sé-
rie — n.º 129 — 6 de julho de 2018 — Regulamento Orgânico dos 
Serviços da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

Temas específicos da atividade para que é aberto o concurso:

a) Lezak MD, Howieson DB, Loring DW, Fischer JS. Neuropsycho-
logical Assessment. Oxford University Press 2012, fifth edition.
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 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Despacho (extrato) n.º 7353/2018

Procedimento Concursal de Seleção Internacional 
de 6 Investigadores Doutorados

1 — Por despacho de 27 de julho de 2018 do Diretor da Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
(FPCEUP) e nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 57/2016, de 
29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna -se 
público que se encontram abertos, pelo prazo de dez dias úteis a contar 
da data de publicação do presente Aviso, 6 procedimentos concursais 
de seleção internacional para a contratação de 6 Investigadores Dou-
torados, correspondentes aos projetos com as seguintes referências: 
NORTE -01 -0145 -FEDER -030715; NORTE -01 -0145 -FEDER -030520; 
PTDC/CED -EDG/29886/2017; NORTE -01 -0145 -FEDER -028404; 
PTDC/CED -EDG/28017/2017; NORTE -01 -0145 -FEDER -030980. Os 
Avisos integrais destes procedimentos encontram -se disponíveis na Bolsa 
de Emprego Público (BEP), no portal Eracareers, na página de Recru-
tamentos da Universidade (https://sigarra.up.pt/spup/pt/noticias_geral.
lista_noticias) e no sítio da FPCEUP.

27 de julho de 2018. — O Diretor da FPCEUP, Professor Doutor José 
Alberto de Azevedo e Vasconcelos Correia.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Despacho n.º 7354/2018

Normas de Funcionamento dos Serviços de Documentação 
do Instituto Politécnico de Leiria

Considerando:
O decurso de cerca de 7 anos de vigência das atuais Normas de 

Funcionamento dos Serviços de Documentação do Instituto Politécnico 
de Leiria;

A experiência diária das quatro Bibliotecas dos Serviços de Documen-
tação do Instituto Politécnico de Leiria ao longo deste período que exige 
uma reestruturação do texto normativo anterior com vista à melhoria da 
resposta deste serviço à comunidade alargada de utilizadores;

A reestruturação referida é imposta pelas mudanças observadas nas 
comunidades interna e externa de utilizadores cujas necessidades atuais, 
fruto das transformações sociais e alterações dos perfis dos utilizadores 
de Bibliotecas, são necessariamente outras;

A importância da cativação de novos públicos, bem como a adaptação 
dos Serviços de Documentação do Instituto Politécnico de Leiria às 
tendências internacionais para esta área de atuação.

Determino:
A adoção das regras previstas no texto das Normas de Funcionamento 

dos Serviços de Documentação do Instituto Politécnico de Leiria, apro-
vado em Conselho de Gestão a 19.04.2018;

A sua aplicação nas Bibliotecas dos Serviços de Documentação do 
Instituto Politécnico de Leiria a partir do dia 1 de setembro de 2018, 
após o término do ano letivo 2017/2018, a necessária reconfiguração do 
software de gestão Aleph e os indispensáveis testes de conformidade.

3 de maio de 2018. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas 
Pereira.

Normas de Funcionamento dos Serviços de Documentação 
do Instituto Politécnico de Leiria

Preâmbulo
Os Serviços de Documentação (SDIPL) integram uma Direção de 

Serviços, a Direção de Serviços de Documentação (DSD), que tem como 
principal missão apoiar o estudo e a investigação científica desenvolvida 
no Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria).

Os SDIPL compreendem todo o património documental, em qualquer 
tipo de suporte, que possa ser considerado propriedade do Instituto 
Politécnico de Leiria.

O principal objetivo das presentes Normas de Funcionamento é sal-
vaguardar o interesse comum de todos os utilizadores e permitir que os 
SDIPL executem as suas funções de forma eficiente e eficaz; assim como 
a conservação e correta utilização dos documentos e equipamentos que 
estão à sua disposição e dos espaços que lhes estão destinados.

O cumprimento das Normas de Funcionamento garante melhores 
serviços aos seus utilizadores, nomeadamente a partilha correta e equi-
tativa dos recursos bibliográficos existentes.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Constituição

1 — O Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) dispõe de várias 
Bibliotecas que constituem um sistema integrado, sob a responsabili-
dade da Direção de Serviços de Documentação do IPL (DSD), nome-
adamente:

Biblioteca Campus 1, Leiria;
Biblioteca José Saramago, Campus 2, Leiria;
Biblioteca Campus 3, Caldas da Rainha;
Biblioteca Campus 4, Peniche.

2 — Para além de fundo bibliográfico e serviços próprios, adequados 
aos conteúdos científicos ministrados nos diferentes campi e neces-
sidades específicas das respetivas comunidades de utilizadores, cada 
Biblioteca tem ao seu dispor uma equipa de colaboradores própria, 
coordenada por um (a) Bibliotecário (a) Responsável.


