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penho de tarefas de valorização económica e social do conhecimento,
nomeadamente através de prestações de serviços à comunidade.
IV — Cada membro do júri efetuará o seu exercício de avaliação,
pontuando cada candidato em relação a cada critério na escala numérica
de 0 a 100 pontos. As ponderações atribuídas aos critérios e indicadores
específicos são os constantes da tabela seguinte:
Critério

Mérito Científico (MC) . . . . . . . . . . . .

Indicador Pontuação

MC1
MC2

0 a 70

MC3
MC4

0 a 30

Ponderação
do critério

65 %

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Despacho (extrato) n.º 4138/2017
Por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa,
Professor Doutor António Bensabat Rendas, de 09 de março de 2017,
foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo, por três meses, com a Doutora Maria Cláudia
Gomes dos Santos Rodrigues da Conceição, na categoria de professor
auxiliar convidado, em regime de tempo parcial (90 %), com efeitos a
partir 01 de março de 2017.
17 de abril de 2017. — O Diretor, Professor Doutor Paulo de Lyz
Girou Martins Ferrinho.
310442044
Despacho (extrato) n.º 4139/2017

MP1
MP2

0 a 50

MP3
MP4

0 a 50

Por meu despacho de 24/3/2017, informo que foi autorizado a renovação de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo, com o Doutor Moshin Mahomed Sidat, na categoria de Professor
Associado Convidado, sem remuneração, pelo período de um ano, com
efeitos a 01 de dezembro de 2016.

Mérito de outras atividades relevantes
(MOAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOAR 0 a 100

5%

17 de abril de 2017. — O Diretor, Professor Doutor Paulo de Lyz
Girou Martins Ferrinho.
310442085

Mérito Pedagógico e Científico do Relatório (MPCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . MPCR 0 a 100

10 %

Mérito Pedagógico (MP) . . . . . . . . . . .

20 %

V — Composição do júri: O júri, nomeado por despacho reitoral de
17/03/2017, tem a seguinte composição:
Presidente: Prof. Doutor João Paulo Serejo Goulão Crespo, Vice-Reitor da UNL, por delegação de competências do Reitor da UNL.
Vogais:
Doutor Fernando Jorge da Silva Pina, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;
Doutora Maria João Seixas de Melo, Professora Associada com Agregação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa;
Doutor João Paulo Pereira de Freitas Coroado, Professor Coordenador
do Instituto Politécnico de Tomar;
Doutor José Carlos da Carvalho Rodrigues, Investigador Auxiliar
com Habilitação do Instituto Superior de Agronomia da Universidade
de Lisboa;
Doutora Ana Isabel Silva Canas da Cunha Delgado Martins, Diretora
do Arquivo Histórico Ultramarino da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas — Especialista ao abrigo da alínea c) do n.º 1
do artigo 15.º do Regulamento dos Concursos da Carreira Docente da
UNL (Despacho n.º 3012/2015, de 24/03/2015).
VI — Avaliação das candidaturas:
Terminado o prazo das candidaturas o júri reúne para avaliação e
ordenação dos candidatos.
Com base na apreciação dos curricula, da sua adequação à área científica onde é aberto o concurso, das demais peças concursais e nas
classificações atribuídas, conforme critérios indicadores e ponderações
previstas no n.º III supra, o júri procede à admissão dos candidatos com
classificação final, em mérito absoluto igual ou superior a 50, ou à sua
exclusão, quando tenham classificação final inferior a 50.
Determinados os candidatos admitidos, com base nas classificações
supra, o júri apresenta parecer escrito com a ordenação dos candidatos
admitidos.
Se algum candidato não for admitido, será notificado, para se pronunciar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
A ordenação dos candidatos admitidos é feita por votação dos vogais,
respeitando a ordenação apresentada no documento referido no n.º 3,
nos termos das alíneas a) a f) do n.º 11 do artigo 16.º do Regulamento
dos Concursos da Carreira Docente Universitária da UNL.
VII — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
E para constar se lavrou o presente Edital.
20 de abril de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor António Rendas.
310443932

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extrato) n.º 4140/2017
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 123.º da Lei n.º 62/2007, de
10 de setembro, Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior;
no n.º 2 do artigo 28.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Castelo
Branco, homologados pelo Despacho Normativo n.º 58/2008, publicado
no Diário da República, 2.ª série, de 6 de novembro de 2008; nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro e no artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
janeiro, delego na Administradora do Instituto Politécnico de castelo
Branco, Técnica Superior Maria Eduarda Soares Monteiro Pereira Nogueira Rodrigues, competência para proceder à assinatura digital de
todos os documentos, no ato de submissão em plataforma eletrónica,
em quaisquer procedimentos.
20 de abril de 2017. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão Maia.
310444661

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 4141/2017
Torna-se público que por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Professor Doutor Elmano da Fonseca Margato, e com
os fundamentos aí expostos foi determinado a anulação do Concurso
Documental para o recrutamento de um Professor Coordenador na área
da Radiologia, aberto pelo Edital n.º124/2017, publicado na segunda
série do Diário da República, n.º 48 de 8 de março de 2017 e na bolsa
de emprego público com o código de oferta OE201703/0083.
17.04.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310485186

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Aviso (extrato) n.º 5342/2017
Na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento
de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior na
área de Design do mapa de pessoal do Instituto Superior de Engenharia
do Porto, aberto pelo Aviso n.º 10180/2016, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto de 2016, foi autorizado o
contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado, com
o trabalhador Joel Filipe Laranjeira Vilas Boas, tendo ficado posicionado
na 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15, da tabela remune-

