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50 % à prova de avaliação de conhecimentos e competências referida 
no n.º 1 do artigo 3 do presente Regulamento.

2 — Quando o resultado da soma das componentes de avaliação não 
for um número inteiro, será arredondado por excesso se a parte decimal 
for igual ou superior a 0,5 e por defeito se for inferior a 0,5.

3 — Consideram -se aprovados os candidatos a que tenha sido atri-
buída a classificação mínima de 10 valores.

Artigo 7.º
Dúvidas e casos omissos

As dúvidas e casos omissos suscitados na aplicação deste Regulamento 
serão resolvidos pelo Diretor da FFUP.

Artigo 8.º
Disposições finais

Em tudo o que não estiver especialmente previsto neste Regulamento 
aplicar -se -ão as disposições do Regulamento das provas especialmente 
destinadas a avaliar a capacidade para a frequência por candidatos 
maiores de 23 anos da Universidade do Porto e ainda do Decreto -Lei 
n.º 64/2006, de 21 de março.

Artigo 9.º
Norma revogatória e entrada em vigor

O presente regulamento revoga o anterior com a mesma designação 
e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

02/04/2012. — O Diretor, Prof. Doutor José Luís Fontes da Costa 
Lima.

206145902 

 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 8758/2012
Considerando que nos termos dos artigos 80.º e 83.º -A do Estatuto 

da Carreira Docente Universitária, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010 
de 13 de maio, às instituições de ensino superior cabe aprovar a regula-
mentação necessária à execução do referido Estatuto, nomeadamente os 
termos nos quais o pessoal docente pode ser equiparado a bolseiro;

Considerando que a Universidade Técnica de Lisboa aprovou um 
Regulamento de Equiparação a Bolseiro, publicado a coberto do Des-
pacho n.º 5689/2010 de 19 de março de 2010, no Diário da República, 
2.ª série n.º 61 de 29 de março de 2010, de acordo com o qual e nos 
termos do artigo 12.º, pode cada unidade orgânica definir a tramitação 
e as condições necessárias à autorização dos pedidos de equiparação 
a bolseiro;

Considerando que, nos termos do artigo 29 n.º 2 alínea q), dos Estatu-
tos da UTL, aprovados pelo despacho normativo n.º 57/2008, de 28 de 
outubro de 2008, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, 
de 6 de novembro de 2008, compete ao Reitor aprovar os regulamentos 
previstos na lei e nos Estatutos;

Considerando que a Faculdade de Arquitetura elaborou um Regula-
mento de Equiparação a bolseiro e deslocações em serviço, o qual foi 
submetido pelo Senhor Presidente da FA para homologação Reitoral.

Ao abrigo do disposto nos artigos 29 n.º 2 alínea q) e 62 dos Estatutos 
da UTL, determino:

1) A Homologação do Regulamento de Equiparação a bolseiro e 
deslocações em serviço da Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Técnica de Lisboa, o qual vai publicado em anexo e que faz parte inte-
grante do presente despacho;

2) O Regulamento de Equiparação a bolseiro e deslocações em serviço 
da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, em 
anexo, entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário 
da República.

11 de junho de 2012. — O Reitor, António Cruz Serra.

ANEXO

Regulamento de Equiparação a Bolseiro
 e Deslocações em Serviço

Nos termos do Artigo 12.º do Regulamento de Equiparação a Bol-
seiro da Universidade Técnica de Lisboa (UTL), publicado através do 

Despacho n.º 5689/2010 no Diário da República, 2.ª série, n.º 61, de 
29 de março de 2010, definem -se no presente regulamento a tramitação 
e as condições necessárias à autorização dos pedidos de equiparação 
a bolseiro dos docentes da Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Técnica de Lisboa (FAUTL), previstos no n.º 1 do artigo 5.º do referido 
Regulamento.

Definem -se, ainda, a tramitação e as condições necessárias à autori-
zação dos pedidos de deslocações em serviço dos docentes da FAUTL, 
conforme o artigo 3.º do mesmo Regulamento.

Tudo o que não estiver especialmente previsto no presente Regula-
mento, aplica -se o disposto no Regulamento de Equiparação a Bolseiro 
da UTL.

Artigo 1.º
Objeto

1 — O presente regulamento disciplina a atribuição do regime de 
equiparação a bolseiro e o regime das deslocações em serviço aos do-
centes da FAUTL.

2 — O regime de equiparação a bolseiro pode ser concedido a docentes 
que se proponham realizar trabalhos, incluindo missões no âmbito de 
organizações internacionais, frequentar cursos ou realizar estudos, de 
reconhecido interesse público.

3 — As deslocações de docentes efetuadas em serviço fora do local 
onde normalmente o mesmo é prestado, por motivos de interesse público 
e relacionadas com o desempenho das respetivas funções, denominam -se 
deslocações em serviço.

4 — Compete ao Presidente da FAUTL autorizar a equiparação a 
bolseiro e as deslocações em serviço dos docentes da FAUTL, nos 
termos constantes deste Regulamento.

Artigo 2.º
Regras gerais

1 — Em cada semestre letivo, nos períodos de aulas e exames, os 
docentes que estejam a assegurar serviço docente, não podem reque-
rer autorização para se ausentar da FAUTL ao abrigo do regime de 
equiparação a bolseiro e ou de deslocação em serviço por um período 
total superior a 15 (quinze) dias, não podendo ausentar -se mais de uma 
semana seguida.

2 — Os docentes estão obrigados a otimizar as suas deslocações 
por forma a ausentar -se da FAUTL pelo menor período de tempo pos-
sível.

3 — Os docentes estão, ainda, obrigados a assegurar o serviço docente 
que lhes esteja atribuído, indicando expressamente no seu pedido, a 
forma como o mesmo será assegurado durante a sua ausência.

Artigo 3.º
Formulação do Pedido

1 — O pedido deve ser dirigido ao Presidente da FAUTL e feito em 
formulário próprio, fornecido pela Secção de Recursos Humanos da 
FAUTL e disponível no site da FAUTL.

2 — O pedido deve ser feito com, pelo menos, 30 (trinta) dias úteis 
de antecedência em relação ao início do período para o qual é pedida a 
equiparação a bolseiro ou a deslocação em serviço.

3 — Do pedido deve constar designadamente a seguinte informação:
a) A duração da ausência e o local de destino;
b) Os objetivos e a justificação do interesse público/científico;
c) No caso de a ausência ocorrer durante o período letivo, a forma 

como o serviço docente vai ser assegurado;
d) Se a ausência é com ou sem encargos para a FAUTL.

4 — O pedido deve ser acompanhado de toda a documentação de 
suporte relevante para a avaliação do pedido, designadamente (mas não 
exclusivamente) a seguinte:

a) Realização de investigação, cursos ou estágios noutra instituição, 
no país ou no estrangeiro: descrição detalhada das atividades a realizar 
e carta convite ou carta de aceitação da instituição acolhedora;

b) Missões no âmbito de organizações internacionais: descrição de-
talhada das atividades a realizar e carta convite ou carta de aceitação 
da respetiva organização;

c) Frequência de cursos: Programa do curso e comprovativo de inscrição;
d) Participação em conferências, congressos, seminários e workshops: 

programa, comprovativo da inscrição, resumo do artigo (se aplicável) e 
declaração de entrega de certificado de participação;

e) Participação em reunião de projeto de investigação ou de protocolo: 
agenda da reunião, incluindo a ordem de trabalhos e a identificação dos 
restantes participantes;

f) Participação em júris: carta convite;
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g) Nos restantes casos: toda a documentação comprovativa do âmbito, 
do local e da duração da deslocação.

5 — No caso de haver pagamentos a fazer a terceiros, devem ser 
fornecidos os dados para pagamento, designadamente o NIB.

6 — Sempre que o interessado apresenta o pedido fora do prazo es-
tipulado no ponto 2 deverá apresentar justificação escrita para o atraso, 
sendo -lhe imputável qualquer atraso no processamento do pedido.

Artigo 4.º
Tramitação do Pedido

1 — O pedido deve ser apresentado, em duplicado, pelo docente inte-
ressado no Secretariado do seu Departamento. No duplicado, a devolver 
imediatamente ao docente, deve ser aposta a data e a identificação da 
pessoa que recebe o pedido (de forma legível) e servirá como prova da 
entrega do pedido.

2 — O secretariado do Departamento deve, no prazo máximo de 
5 (cinco) dias úteis, instruir o pedido com um parecer do diretor do 
departamento a autorizar o pedido e com Informação relativa à forma 
como o serviço docente se encontra assegurado, no caso de a ausência 
do docente ocorrer total ou parcialmente em período letivo.

3 — Depois de instruir o pedido com a informação referida no ponto 
anterior, o Secretariado do Departamento remete o pedido para o Secre-
tariado do Conselho Científico.

4 — O Conselho Científico, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
dá o seu parecer, após o que remete o pedido para:

a) O Presidente da FAUTL, se o pedido não envolver qualquer encargo 
para a FAUTL, seguindo -se o previsto infra nos pontos 9. e 10., ou para

b) O Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design 
(CIAUD) ou outro Centro/estrutura da FAUTL, se o interessado pre-
tender apoio financeiro.

5 — No Centro (CIAUD ou outro centro/estrutura), o pedido é deci-
dido, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, pelo respetivo Diretor se o 
apoio financeiro não for abrangido por um projeto de investigação; ou pelo 
Responsável do projeto se o interessado estiver integrado num projeto.

6 — O Secretariado do Centro (CIAUD ou outro centro/estrutura), re-
mete o pedido para a Secção de Projetos da FAUTL, ou para a entidade que 
efetua o controlo financeiro dos fundos que, no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis, verifica se existem verbas disponíveis na respetiva rubrica.

7 — A Secção de Projetos ou a entidade que efetua o controlo finan-
ceiro dos fundos remete o pedido para a Secção de Contabilidade, que 
deve cabimentar a despesa no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

8 — Feito o cabimento, a Secção de Contabilidade remete o pedido 
e toda a documentação ao Presidente da FAUTL.

9 — O Presidente autoriza ou não o pedido e remete -o para a Secção 
de Recursos Humanos da FAUTL que informa o docente.

10 — O despacho de autorização do Presidente, a proferir no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, fixará a respetiva duração e demais 
condições e termos.

Artigo 5.º
Delegação de poderes

1 — O Presidente da FAUTL e o Presidente do Conselho Científico 
podem delegar poderes nos respetivos Vice -Presidentes.

2 — Nas suas ausências, os Diretores dos Departamentos, o Diretor 
do Centro (CIAUD ou outro) e os Responsáveis por projetos devem 
nomear um substituto com poderes para emitir o parecer e a autorização 
previstos supra no artigo 4.º, pontos 2 e 5.

Artigo 6.º
Disposições finais

1 — O presente Regulamento revoga o Regulamento de Equiparação 
a Bolseiro e de Deslocações em Serviço aprovado em 28 de março de 
2011 e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de abril 
de 2011.

2 — O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação no Diário da República.

206205712 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Aviso n.º 8983/2012
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, aplicável por força do n.º 2 do artigo 73.º do Re-

gime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, em conjugação com o n.º 2 da 
cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de setembro, após ho-
mologação da ata do júri constituído para o efeito, torna -se pública 
a conclusão, com sucesso, do período experimental, na carreira de 
assistente técnico, pela trabalhadora Natália de Carvalho Baptista.

25 de junho de 2012. — A Diretora dos Serviços de Recursos Huma-
nos, Eliana da Costa Barros.

206204205 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Aviso n.º 8984/2012
Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que, após homologa-
ção da lista unitária de ordenação final dos candidatos, no âmbito do 
procedimento concursal comum, para constituição de reservas, aberto 
pelo aviso (extrato) n.º 22043/2011, publicado no Diário da República 
n.º 214 de 8 de novembro de 2011, e de acordo com o n.º(s) 1 e 2 do 
artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, se procedeu, ao 
abrigo do disposto nos artigos 20.º e 21.º da referida lei e nos termos do 
n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, à celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para preenchimento de 1 posto de trabalho da carreira de Assistente 
Operacional, categoria de Assistente Operacional, do mapa de pessoal 
dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, com a trabalha-
dora, Carla Cristina Fernandes Teixeira, colocada na 2.ª posição, nível 
2,º da tabela remuneratória única do Decreto  -Regulamentar n.º 14/2008 
de 31 de julho, da carreira de Assistente Operacional, com efeito a 2de 
julho de 2012.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos 
do artigo 48.º da Lei n.º 98/1997 de 26 de agosto e alterada pela Lei 
n.º 48/2006 de 29 de agosto).

19 de junho de 2012. — A Administradora, Licenciada Valentina 
Maria Azinheira Matoso.

206205072 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Despacho n.º 8759/2012
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto -Lei 

n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, sob proposta da Escola Superior de 
Gestão e aprovação do seu Conselho Técnico -Científico da Escola Supe-
rior de Gestão na reunião de 18 de abril de 2012, aprovo as alterações ao 
plano do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Solicitadoria, 
publicado pelo Despacho n.º 963/2010, de 28 de dezembro de 2009 
(2.ª série do Diário da República n.º 9, de 14 de janeiro de 2010).

A alteração do plano de estudos foi comunicada à Direção -Geral do 
Ensino Superior em 8 de maio de 2012, de acordo com o estipulado no 
artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho.

O Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave em cum-
primento do estabelecido nos artigos 77.º e 80.º do referido decreto -lei, 
determina a publicação em anexo do plano de estudos do ciclo de estu-
dos conducente ao grau de mestre em Solicitadoria, com as respetivas 
alterações.

Artigo 1.º

Alteração ao plano de estudos

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, através da Escola Superior 
de Gestão, altera o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao 
grau de mestre em Solicitadoria para o plano de estudos constante do 
anexo a este despacho, do qual faz parte integrante.

Artigo 2.º

Aplicação

Esta alteração ao plano de estudos produz efeitos a partir da próxima 
edição do curso.

25 de junho de 2012. — O Presidente do Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave, Prof. Doutor João Baptista da Costa Carvalho.




