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Resumo Curricular
Nome: Paulo Sérgio da Costa Rodrigues
Instituição: Instituto Superior Técnico, Campus Tecnológico e Nuclear
Formação Académica:
Licenciatura Administração e Controlo Financeiro em 2005 no ISCAL - 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
Bacharelato em Contabilidade e Administração em 2003 no ISCAL - 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa

Experiência Profissional:
De novembro de 2003 a abril de 2004
Estagiário da CTOC — Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas 

realizado no Instituto Tecnológico e Nuclear tendo como principais 
atividades:

Acompanhamento de processos administrativos em tempo real e 
realização de ações de controlo e análise da execução orçamental;

Participação no apuramento de contribuições e impostos e no encer-
ramento de contas.

De outubro de 2004 a setembro de 2012
Técnico superior, no Instituto Tecnológico e Nuclear, IP nas áreas 

orçamental financeira e patrimonial, gestão financeira de projetos, pla-
neamento e controlo interno tendo como principais responsabilidades:

Registo contabilístico de operações nas óticas orçamental financeira e 
económica relacionadas com a introdução e execução de orçamento, de 
acordo com o Plano Oficial de Contabilidade Pública — POCP;

Elaboração e análise de Demonstrações Financeiras;
Controlo e acompanhamento da execução financeira de projetos de 

I&D financiados por programas Nacionais e Comunitários;
Realização de ações de controlo interno aos circuitos e ao sistema 

de funcionamento com vista à proteção e salvaguarda dos ativos da 
instituição.

Desde outubro de 2014
Coordenador da Área de Serviços Administrativos do Campus Tec-

nológico e Nuclear do Instituto Superior Técnico, nomeado em regime 
de substituição, tendo exercido funções equivalentes no período de 
outubro de 2012 a outubro de 2014 tendo sob sua coordenação os se-
guintes Núcleos:

Núcleo de Projetos e Recursos Humanos, responsável pelas atividades 
relacionadas com a gestão de projetos financiados por entidades externas 
e pela gestão de recursos humanos do CTN.

Núcleo de Recursos Financeiros, responsável pelas atividades rela-
cionadas com a gestão de recursos financeiros, designadamente conta-
bilidade, tesouraria e economato, relativas ao CTN

Núcleo de Assessoria, responsável pelas atividades relacionadas com 
o controlo orçamental, auditoria interna, gestão documental e biblioteca, 
relativas ao CTN.

De julho de 2008 a setembro de 2014
Formador do Curso de Técnicos de Contabilidade, no CITEFORMA, 

sendo responsável pela formação de jovens no Módulo de Contabilidade 
Pública — POCP.
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 Edital n.º 162/2015
Faz -se saber que, perante o Instituto Superior Técnico da Universidade 

de Lisboa (adiante designado por Instituto) e pelo prazo de 30 dias úteis a 
contar do dia imediato ao da publicação do presente Aviso de Abertura no 
Diário da República, está aberto um concurso documental internacional 
para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas, de um Investigador Auxiliar, na área científica de Tecnologias 
Nucleares e Proteção Radiológica, do Departamento de Engenharia e 
Ciências Nucleares, nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 15.º do Decreto-
-Lei n.º 124/99, de 20 de abril, que aprovou o Estatuto da Carreira de 
Investigação Científica, adiante designado por ECIC.

O despacho conjunto n.º 373/2000, de 31 de março, do Ministro da 
Reforma do Estado e da Administração Pública e da Ministra para a 
Igualdade, determina a obrigatoriedade de nos concursos de ingresso e 
acesso se proceder à seguinte menção:

“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, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação.”

Em conformidade com os artigos 16.º a 27.º do ECIC e demais legis-
lação aplicável, observar -se -ão as seguintes disposições:

I — Despacho de autorização
O lançamento do presente concurso foi autorizado pelo Despacho 

n.º 13321/2014, de 23 de outubro de 2014, do Reitor da Universidade de 
Lisboa, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 212, de 3 de no-
vembro de 2014, retificado por Declaração de Retificação n.º 1145/2014, 
publicada na 2.ª série do Diário da República, n.º 218, de 11 de novembro 
de 2014, proferido, sob proposta do Conselho Científico do Instituto, 
depois de confirmada a existência de adequado cabimento orçamental 
e de que o posto de trabalho agora concursado se encontra previsto no 
mapa de pessoal do Instituto e aí caracterizado por ser dever do seu 
titular executar atividades de investigação, atribuídas a um Investigador 
Auxiliar da área científica acima indicada. Foi também observado o que 
se dispõe na Lei do Orçamento do Estado para 2015.

II — Aprovação do presente aviso de abertura
O presente aviso de abertura foi aprovado, nos termos do n.º 1 do ar-

tigo 24.º do ECIC, pelo Júri do concurso na sua reunião de 3 de fevereiro 
de 2015, conforme ata da reunião aí aprovada em minuta.

III — Área científica. Categoria, carreira e instituição
III.1. A área científica do presente concurso é a de Tecnologias Nu-

cleares e Proteção Radiológica
III.2. O Conselho Científico do Instituto não identificou áreas cien-

tíficas afins.
III. 3. O presente concurso é aberto para a contratação, através de con-

trato de trabalho em funções públicas, pelo Instituto de um Investigador 
Auxiliar, categoria da carreira de investigação prevista na alínea a) do 
artigo 4.º do ECIC,

IV — Requisitos gerais e especiais de admissão a concurso
IV.1 Nos termos do artigo 10.º do ECIC e tendo em conta a circuns-

tância de o Conselho Científico não ter identificado áreas científicas 
afins àquela para a qual é aberto o presente concurso, só a ele podem 
ser admitidos:

IV.1.1 Os indivíduos que possuam o grau de doutor na área científica 
do concurso ou, ainda, os que, embora doutorados em área diversa, 
possuam currículo científico relevante nessa área;

IV.1.2 Os investigadores auxiliares de outra instituição, da área cien-
tífica do concurso ou, ainda, os que, embora de área diversa, possuam 
currículo científico relevante nessa área.

V — Remuneração. Condições de trabalho
V.1 A remuneração é a da posição da tabela remuneratória única equi-

valente ao vencimento que era devido ao índice 195 do 1.º escalão da 
categoria de Investigador Auxiliar, tal como mencionado no anexo I do 
ECIC, exceto se o candidato declarado como vencedor deste concurso, 
estando já contratado em funções pública nesta categoria por uma outra 
instituição, nela aufira uma remuneração de montante superior.

V.2 As condições de trabalho são as previstas no ECIC, na legislação 
que regula o contrato de trabalho em funções públicas e nas normas 
regulamentares do Instituto aplicadas aos investigadores por ele con-
tratados.

VI — Conteúdo funcional
O conteúdo funcional do lugar a prover é o que se encontra previsto 

no artigo 5.º do ECIC.
VII — Local de trabalho. Tipo de concurso. Número de lugares a 

preencher. Prazo de validade do concurso
VII.1 O local de trabalho do Investigador Auxiliar a contratar na 

sequência deste concurso será no Departamento de Engenharia e 
Ciências Nucleares do Instituto, sito na Estrada Nacional 10, Bobadela, 
mas sem prejuízo de a prestação de trabalho poder também ter lugar, 
por decisão dos competentes órgãos do Instituto, nas instalações dos 
Campus da Alameda e do Taguspark do Instituto, sitos, respetivamente, 
na Av. Rovisco Pais, em Lisboa, e no Taguspark, em Oeiras.

VII.2 O presente concurso é, nos termos da alínea a) do artigo 9.º 
e do artigo 10.º do ECIC, um concurso documental que consistirá na 
apreciação do curriculum vitae e da obra científica dos candidatos.

VII.3 O número de lugares a preencher é um.
VII.4 O concurso é válido até que seja contratado em funções públicas 

pelo Instituto o candidato que nele foi declarado como vencedor.
VIII — Júri do concurso.
O Júri do presente concurso, que será presidido pelo Reitor da Uni-

versidade de Lisboa, Professor Doutor António Cruz Serra, terá como 
vogais os seguintes Professores Catedráticos e Investigadores Coor-
denadores:

Doutor José António de Carvalho Paixão, Professor Catedrático do 
Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra;

Doutor Rui Ferreira Marques, Professor Catedrático do Departamento 
de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra;
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Doutor Carlos Manuel Bolota Alexandre Correia, Professor Catedrá-
tico do Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra;

Doutora Maria Adelaide de Almeida Pedro de Jesus, Professora Cate-
drática do Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa;

Doutor Vítor Brás de Sequeira Amaral, Professor Catedrático do 
Departamento de Física da Universidade de Aveiro;

Doutor José Emílio Fernandes Tavares Ribeiro, Investigador Coor-
denador do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico da 
Universidade de Lisboa;

Doutor Manuel José Duarte Leite de Almeida, Investigador Coorde-
nador do Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares do Instituto 
Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

IX — Notificação das listas de candidatos admitidos e excluídos e 
de classificação final

A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação 
final serão afixadas na Direção de Recursos Humanos do Instituto, 
Campus da Alameda, Av. Rovisco Pais, 1, 1049 -001 Lisboa, Portugal e 
notificadas a todos os candidatos por ofício registado

X — Entidade a quem apresentar o requerimento de admissão a con-
curso

X.1 O requerimento de admissão ao presente concurso, acompanhado 
do respetivo processo de candidatura, deve ser dirigido ao Presidente 
do Instituto Superior Técnico, até ao 30.º dia útil subsequente ao dia 
de publicação no Diário da República e em dois jornais diários de 
circulação nacional.

X.2 O requerimento e o respetivo processo de candidatura podem ser 
entregues pessoalmente na Direção de Recursos Humanos do Instituto, 
Campus da Alameda, Av. Rovisco Pais, 1, 1049 -001 Lisboa, Portugal, ou 
remetidos, por correio registado com aviso de receção, para o seguinte 
endereço postal: Instituto Superior Técnico. Direção de Recursos Hu-
manos, Av. Rovisco Pais, 1, 1049 -001 Lisboa, Portugal.

X.3O processo de candidatura deve vir instruído com os seguintes 
documentos:

X.4 Declaração sob compromisso de honra, que vai anexa ao presente 
aviso de abertura;

X.5 Doze exemplares em suporte digital (CD ou DVD), contendo os 
seguintes documentos:

X.5.1 Curriculum vitae do candidato em formato eletrónico (pdf), 
com indicação da atividade desenvolvida nos diferentes aspetos que, 
nos termos do artigo 5.º do ECIC, integram o conjunto de funções a 
desempenhar por um Investigador Auxiliar tendo em consideração 
os critérios de seleção constantes do presente aviso de abertura e que 
sejam considerados relevantes para a área cientifica em que é aberto 
o concurso;

X.5.2 Versão eletrónica (pdf) dos artigos científicos publicados em 
revistas internacionais mencionados no curriculum vitae e de outros 
trabalhos que os candidatos considerem relevantes para a apreciação 
do júri.

X.6 No curriculum vitae em formato eletrónico (pdf) devem ser assi-
nalados até 5 trabalhos que o candidato considera mais representativos, 
nomeadamente no que respeita à sua contribuição para o desenvolvi-
mento e evolução da área científica em que é aberto o concurso. Esta 
seleção deve ser acompanhada de uma descrição justificativa sucinta 
em que o candidato explicita a sua contribuição.

X.7 Com exceção dos artigos científicos, os documentos que ins-
truem a candidatura devem ser apresentados em língua portuguesa ou 
inglesa.

X.8 As instruções e ficheiros de apoio para a apresentação da candi-
datura em suporte digital encontram -se disponíveis na página internet 
da Direção de Recursos Humanos do Instituto, no endereço: http://drh.
ist.utl.pt/html/concursos/docentes/.

X.9 O candidato posicionado em 1.º lugar na lista de ordenação final 
deve proceder à entrega na Direção de Recursos Humanos do Insti-
tuto, como decorre da declaração sob compromisso de honra referida 
em X.4.1, dos documentos comprovativos de que reúne as condições 
legalmente necessárias para a constituição de uma relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado com o Instituto, no prazo 
improrrogável de 10 dias, contados da data em que for notificado para 
proceder à referida entrega.

XI — Motivos de exclusão de candidatos
XI.1 Serão, desde logo, excluídos do presente concurso os candidatos 

que, até final do prazo e no local e forma fixados neste aviso de abertura, 
não entregarem todos os documentos nele exigidos.

XI.2 São também excluídos do concurso os candidatos, mesmo que 
aprovados e ordenados na lista unitária de ordenação final do presente 
concurso em lugar que permita ocupar o posto de trabalho concursado, 
que, instados a apresentar documentos comprovativos de que reúnem 
as condições legalmente necessárias para a constituição de uma relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado com o Instituto, 
injustificadamente os não entreguem no prazo que lhes for fixado ou, 
tendo -os apresentado, os documentos entregues se revelem como ina-
dequados, falsos ou inválidos.

XI.3 Sendo excluído um candidato, por despacho do Reitor da Uni-
versidade de Lisboa, com base no motivo referido no número anterior, 
será solicitado ao candidato que imediatamente o sucede na lista unitária 
de ordenação final a entrega de documento comprovativo de que reúne 
as condições legalmente necessárias para a constituição de uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado com o Instituto.

XI.4 Há lugar à audiência prévia dos candidatos que vierem a ser 
excluídos por força do disposto nos números anteriores, sendo -lhes 
atribuído um prazo de dez dias para se pronunciarem.

XII — Regras de funcionamento do Júri
XII.1 O Júri, no seu funcionamento, respeitará as regras de funcio-

namento estatuídas no ECIC.
XII.2 O Júri, na sua 1.ª reunião realizada em 3 de fevereiro de 2015, 

aprovou os critérios para aprovação em mérito absoluto dos candidatos 
e de seriação dos aprovados em mérito absoluto, e o processo a que 
obedecerá a votação nominal justificada, que vem adiante referidos.

XII.3 Os critérios referidos no ponto anterior obedeceram aos seguin-
tes princípios que foram aprovados na reunião de Professores Catedrá-
ticos do Conselho Científico do Instituto, realizada a 14 de dezembro 
de 2012:

XII.3.1 Serão recusados em mérito absoluto os candidatos que:
XII.3.1.1 O ramo do conhecimento e ou especialidade em que foi 

conferido o doutoramento de que o candidato é titular não se mostrar 
como formação académica adequada para o exercício, minimamente 
apropriado, de funções de Investigador Auxiliar na área científica para 
a qual foi aberto o concurso e esta falta não se considerar suprida por 
outros elementos curriculares detidos pelo candidato; ou

XII.3.1.2 O candidato que não comprovar, através de listagem, que 
possui 10 publicações ISI na área científica do concurso nos últimos 
5 anos;

XII.3.2 Os parâmetros de avaliação dos candidatos aprovados em 
mérito absoluto, nos termos do n.º 3 do artigo 16.º do ECIC, são os 
seguintes:

XII.3.2.1 Qualidade do trabalho científico e técnico dos candidatos, 
a que foi dado um fator de ponderação de 65 %;

XII.3.2.2 Prestação de serviço à comunidade e transferência de tec-
nologia, a que foi dado um fator de ponderação de 15 %;

XII.3.2.3 Formação profissional e contribuições em atividades de 
orientação científica, a que foi dado um fator de ponderação de 15 %;

XII.3.2.4 Participação em órgãos de gestão, a que foi dado um fator 
de ponderação de 5 %.

XII.3.3 O processo de votação a utilizar para deliberar sobre a orde-
nação final dos candidatos será o seguinte:

XII.3.3.1 Durante a reunião e antes de se iniciarem as votações, cada 
membro do júri apresenta num documento escrito, que será depois anexo 
à ata, a sua ordenação dos candidatos, devidamente fundamentada, 
nomeadamente na consideração dos parâmetros e critérios que foram 
aprovados.

XII.3.3.2 Nas várias votações, cada membro do Júri deve respeitar a 
ordenação que apresentou no documento escrito, não sendo admitidas 
abstenções.

XII.3.3.3 A primeira votação destina -se a determinar o candidato a 
colocar em primeiro lugar.

XII.3.3.4 No caso de um candidato obter mais de metade dos votos, 
fica colocado em 1.º lugar. Se tal não acontecer, repete -se a votação 
depois de retirado o candidato menos votado na primeira votação.

XII.3.3.5 No caso de ter havido empate ente dois ou mais candidatos 
na posição de menos votado e houver, pelo menos um, que não ficou 
nessa posição, faz -se uma votação apenas sobre esses que ficaram em 
último, para os desempatar, Se nesta votação restrita o empate persistir, 
o Presidente do Júri decide qual o candidato a eliminar.

XII.3.3.6 Caso todos os candidatos tenham ficado empatados na 
primeira votação, repete -se a votação, após um período de discussão 
entre os elementos do júri. Caso o empate persista, cabe ao Presidente 
do Júri decidir qual o candidato a eliminar.

XII.3.3.7 O processo repete -se até um candidato obter mais de metade 
dos votos para o primeiro lugar. Retirado esse candidato, repete -se todo 
o processo para o segundo lugar, e assim sucessivamente até se obter 
uma lista ordenada de todos os candidatos.

ANEXO

Declaração sob compromisso de honra
(nome), candidato ao concurso para recrutamento de um posto de tra-

balho de Investigador Auxiliar existente no mapa de pessoal do Instituto 
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Superior Técnico, declara, sob compromisso de honra, que preenche 
todos os requisitos de admissão ao presente concurso que vêm previstos 
na lei, em especial no Capítulo IV do Estatuto da Carreira de Investigação 
Científica, nos Regulamentos, e no presente Edital.

O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas 
declarações implica a sua exclusão do presente concurso, sem prejuízo 
da participação à entidade competente para efeitos de procedimento 
criminal.

O declarante tem pleno conhecimento de que, caso venha a ser colo-
cado em lugar elegível para contratação na ordenação final homologada 
do presente concurso, dispõe de um prazo improrrogável de 10 dias 
úteis, contados da notificação daquela ordenação final, para apresentar, 
no Instituto Superior Técnico, documentos comprovativos de que possui 
os requisitos exigidos para admissão ao presente concurso.

O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação 
dos documentos comprovativos referidos no parágrafo anterior, por 
motivo que lhe seja imputável, determina a sua exclusão do presente 
concurso.

11 de fevereiro de 2015. — O Presidente, Prof. Doutor Arlindo Ma-
nuel Limede de Oliveira.

208436412 

 Edital n.º 163/2015
Faz -se saber que, perante o Instituto Superior Técnico da Universi-

dade de Lisboa (adiante designado por Instituto) e pelo prazo de 30 dias 
úteis a contar do dia imediato ao da publicação do presente Aviso de 
Abertura no Diário da República, está aberto um concurso documental 
internacional para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas, de um Investigador Coordenador, na área científica 
de Tecnologias Nucleares e Proteção Radiológica, do Departamento de 
Engenharia e Ciências Nucleares, nos termos dos artigos 9.º, 12.º e 15.º 
do Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril, que aprovou o Estatuto da 
Carreira de Investigação Científica, adiante designado por ECIC.

O despacho conjunto n.º 373/2000, de 31 de março, do Ministro da 
Reforma do Estado e da Administração Pública e da Ministra para a 
Igualdade, determina a obrigatoriedade de nos concursos de ingresso e 
acesso se proceder à seguinte menção:

«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, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação.»

Em conformidade com os artigos 16.º a 43.º do ECIC e demais legis-
lação aplicável, observar -se -ão as seguintes disposições:

I — Despacho de autorização
O lançamento do presente concurso foi autorizado pelo Despacho 

n.º 13319/2014, de 23 de outubro de 2014, do Reitor da Universidade de 
Lisboa, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 212, de 3 de no-
vembro de 2014, retificado por Declaração de Retificação n.º 1156/2014, 
publicada na 2.ª série do Diário da República, n.º 219, de 22 de novem-
bro de 2014, proferido, sob proposta do Conselho Científico do Instituto, 
depois de confirmada a existência de adequado cabimento orçamental 
e de que o posto de trabalho agora concursado se encontra previsto no 
mapa de pessoal do Instituto e aí caracterizado por ser dever do seu 
titular executar atividades de investigação, atribuídas a um Investigador 
Coordenador da área científica acima indicada. Foi também observado 
o que se dispõe na Lei do Orçamento do Estado para 2015.

II — Aprovação do presente aviso de abertura
O presente aviso de abertura foi aprovado, nos termos do n.º 1 do 

artigo 24 do ECIC, pelo Júri do concurso na sua reunião de 3 de fevereiro 
de 2015, conforme ata da reunião aí aprovada em minuta.

III — Área científica. Categoria, carreira e instituição
III.1 — A área científica do presente concurso é a de Tecnologias 

Nucleares e Proteção Radiológica.
III.2 — O Conselho Científico do Instituto não identificou áreas 

científicas afins.
III. 3 — O presente concurso é aberto para a contratação, através de 

contrato de trabalho em funções públicas, pelo Instituto de um Inves-
tigador Coordenador, categoria da carreira de investigação prevista na 
alínea c) do artigo 4.º do ECIC,

IV — Requisitos gerais e especiais de admissão a concurso
IV.1 — Nos termos do artigo 12.º do ECIC e tendo em conta a cir-

cunstância de o Conselho Científico não ter identificado áreas científicas 
afins àquela para a qual é aberto o presente concurso, só a ele podem 
ser admitidos:

IV.1.1 — Os Investigadores Principais, da mesma ou de outra insti-
tuição, da área científica do concurso ou, ainda, os que, embora de área 

diversa, possuam currículo científico relevante nessa área e que, em 
qualquer dos casos, contem o mínimo de três anos de serviço efetivo na 
categoria e tenham sido aprovados em provas públicas de habilitação 
ou de agregação;

IV.1.2 — Os Investigadores Coordenadores de outra instituição, da 
área científica do concurso ou ainda, os que, embora de área diversa, 
possuam currículo científico relevante nessa área;

IV.1.3 — Os indivíduos que possuam o grau de doutor na área cientí-
fica do concurso ou, ainda, os que, embora doutorados em área diversa, 
possuam currículo científico relevante nessa área e que, em qualquer 
dos casos, contem um mínimo de seis anos de experiência profissional 
nessa área após a obtenção do doutoramento e tenham sido aprovados 
em provas públicas de habilitação ou de agregação.

V — Remuneração. Condições de trabalho
V.1 — A remuneração é a da posição da tabela remuneratória única 

equivalente ao vencimento que era devido ao índice 285 do 1.º escalão da 
categoria de Investigador Coordenador, tal como mencionado no anexo I 
do ECIC, exceto se o candidato declarado como vencedor deste concurso, 
estando já contratado em funções pública nesta categoria por uma outra 
instituição, nela aufira uma remuneração de montante superior.

V.2 — As condições de trabalho são as previstas no ECIC, na le-
gislação que regula o contrato de trabalho em funções públicas e nas 
normas regulamentares do Instituto aplicadas aos investigadores por 
ele contratados.

VI — Conteúdo funcional
O conteúdo funcional do lugar a prover é o que se encontra previsto 

no artigo 5.º do ECIC.
VII — Local de trabalho. Tipo de concurso. Número de lugares a 

preencher. Prazo de validade do concurso
VII.1 — O local de trabalho do Investigador Coordenador a contratar 

na sequência deste concurso será no Departamento de Engenharia e 
Ciências Nucleares do Instituto, sito na Estrada Nacional 10, Bobadela, 
mas sem prejuízo de a prestação de trabalho poder também ter lugar, 
por decisão dos competentes órgãos do Instituto, nas instalações dos 
Campus da Alameda e do Taguspark do Instituto, sitos, respetivamente, 
na Av. Rovisco Pais, em Lisboa, e no Taguspark, em Oeiras.

VII. 2 — O presente concurso é, nos termos da alínea a) do artigo 9.º 
e do artigo 12.º do ECIC, um concurso documental que consistirá na 
apreciação do curriculum vitae e da obra científica dos candidatos.

VII.3 — O número de lugares a preencher é um.
VII.4 — O concurso é válido até que seja contratado em funções 

públicas pelo Instituto o candidato que nele foi declarado como vencedor.
VIII — Júri do concurso
O Júri do presente concurso, que será presidido pelo Reitor da Univer-

sidade de Lisboa, Professor Doutor António Cruz Serra, terá como vogais 
os seguintes Professores Catedráticos e Investigador Coordenador:

Doutor José António de Carvalho Paixão, Professor Catedrático do 
Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra;

Doutor Rui Ferreira Marques, Professor Catedrático do Departamento 
de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra;

Doutor Carlos Manuel Bolota Alexandre Correia, Professor Catedrá-
tico do Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra;

Doutora Maria Adelaide de Almeida Pedro de Jesus, Professora Cate-
drática do Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa;

Doutor Vítor Brás de Sequeira Amaral, Professor Catedrático do 
Departamento de Física da Universidade de Aveiro;

Doutor José Emílio Fernandes Tavares Ribeiro, Investigador Coor-
denador do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico da 
Universidade de Lisboa;

Doutora Isabel da Graça Rego dos Santos, Investigadora Coordena-
dora do Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares do Instituto 
Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

IX — Notificação das listas de candidatos admitidos e excluídos e 
de classificação final

A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação 
final serão afixadas na Direção de Recursos Humanos do Instituto, 
Campus da Alameda, Av. Rovisco Pais, 1, 1049 -001 Lisboa, Portugal e 
notificadas a todos os candidatos por ofício registado

X — Entidade a quem apresentar o requerimento de admissão a con-
curso

X.1 — O requerimento de admissão ao presente concurso, acom-
panhado do respetivo processo de candidatura, deve ser dirigido ao 
Presidente do Instituto Superior Técnico, até ao 30.º dia útil subsequente 
ao dia de publicação no Diário da República e em dois jornais diários 
de circulação nacional.


