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 Despacho (extrato) n.º 4158/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico, e para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (doravante designada por LTFP), declara-se que o trabalhador indicado no quadro concluiu 
com sucesso o seu período experimental na carreira/categoria indicada, de acordo com o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, que se encontra arquivado no seu processo individual. 

Nome Carreira /Categoria Data do Despacho

Hugo Filipe da Silva Baptista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional/Assistente Operacional  . . . . . . . . . . . . 06 de abril de 2015.

 9 de abril de 2015. — O Vice-Presidente para os Assuntos de Pessoal, Prof. Miguel Ayala Botto.
208562051 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 4447/2015
Por despacho do Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, 

Professor Doutor José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo datado 
de 31/03/2015:

Doutor Filipe Jorge Moreira de Sousa, Professor Auxiliar por tempo 
indeterminado, em exercício de funções no Centro de Competências 
de Ciências Sociais — autorizada a licença sabática para o ano letivo 
de 2015/2016, ao abrigo do artigo 77.º do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária. (Isento de fiscalização prévia Secção Regional da Madeira 
do Tribunal de Contas)

8 de abril de 2015. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
208558115 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Despacho (extrato) n.º 4159/2015
Por despacho de 02.04.2015, do Reitor da Universidade do Minho:
Licenciada Cristina Paula de Sousa Martins Ferreira — autorizada, 

a seu pedido, a cessação das funções, em regime de substituição, como 
Chefe de Divisão, da Divisão de Gestão Financeira de Projetos de I&D, 
da Direção Financeira e Patrimonial da Universidade do Minho, com 
efeitos a partir de 16.03.2015. (Isento de Fiscalização Prévia do TC)

7 de abril de 2015. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

208557532 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 344/2015
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universi-

tária, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com a 
nova redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 31/08/2009, o 
Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel 
Bensabat Rendas, por despacho de dezanove de março de dois mil e 
quinze, faz saber que está aberto concurso documental, pelo prazo de 
30 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no 
D. R., para recrutamento de 1 posto de trabalho de Professor Auxiliar 
na área disciplinar de Filosofia, especialidade de Filosofia do Conhe-
cimento e Epistemologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
desta Universidade.

O presente concurso é documental, tem carácter internacional e rege-
-se pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do referido 
Estatuto.

I — Em conformidade com o que determina o citado Estatuto, são 
requisitos para a candidatura ao concurso em apreço, nos termos do 
artigo 41.º - A

a) Ser titular do grau de doutor

Os candidatos deverão ser detentores do gau de doutor em Filosofia, 
com curriculum relevante na área de especialidade de Filosofia do 

Conhecimento e Epistemologia e dominar, além da língua portuguesa 
falada e escrita, a língua inglesa.

II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos de preferência 
em suporte digital, presencialmente na Reitoria da Universidade Nova 
de Lisboa, sita no Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa, ou por via 
postal, em formulário disponível na Divisão de Concursos e Provas 
Académicas e on line.

O processo de candidatura deverá ser instruído com a documentação 
a seguir indicada:

a) Documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos exi-
gidos no número I;

b) 8 exemplares impressos ou em suporte digital do curriculum do 
candidato, bem como dos trabalhos nele mencionados;

c) 8 exemplares impressos ou em suporte digital de um plano de 
desenvolvimento da carreira que ateste o potencial do candidato para 
a docência de várias disciplinas da sua área científica, grau de espe-
cialização e internacionalização da sua investigação e capacidade de 
recrutamento de financiamento competitivo, com explicitação de metas 
quinquenais para a avaliação do plano.

Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de re-
crutamento em funções públicas, podem ser substituídos por declaração 
prestada no requerimento/formulário, disponível na Divisão Académica 
da Reitoria da UNL e on line.

Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo supramencionado, 
os seus requerimentos/formulários instruídos com os documentos atrás 
referidos.

III — Os critérios, indicadores e ponderações, com vista à avaliação 
e seriação dos candidatos, aprovados pelo júri, são os seguintes:

1 — Componente Científica do curriculum vitae de cada candi-
dato (55 %):

1.1 — Publicação de livros, capítulos de livros e artigos científicos, 
publicados em revistas da especialidade com arbitragem científica (0-25);

1.2 — Participação em projetos de investigação avaliados por entida-
des competentes, nacionais ou internacionais e com impacto relevante 
na área do concurso (0-10);

1.3 — (Co -)Orientações de teses (2.os ciclos e 3.ºs ciclos) e de outras 
componentes não curriculares dos 2.ºs ciclos (relatórios de estágio e 
trabalhos de projeto) (0-10);

1.4 — Comunicações apresentadas em congressos e colóquios científi-
cos e outra atividade científica relevante (prémios, bolsas, integração de 
órgãos científicos, unidades de investigação, órgãos editoriais, formação 
avançada, pós -graduada, complementar) (0-10);

2 — Componente Pedagógica (20 %):
2.1 — Experiência de ensino na área disciplinar do concurso (0 -5);
2.2 — Qualidade do material pedagógico apresentado (planos 

de aulas, materiais didáticos, bibliografias) e outras atividades pe-
dagógicas relevantes para até 3 unidades curriculares na área do 
concurso (0 -15);

3 — Outras atividades relevantes (5 %)
4 — Plano de desenvolvimento de carreira com explicitação de metas 

quinquenais para avaliação do plano (20 %)
4.1 — Demonstração de potencial para docência, incluindo a dimen-

são internacional, em várias disciplinas da área científica (0 -7);
4.2 — Plano de desenvolvimento da investigação e internacionali-

zação (0 -7);
4.3 — Plano de recrutamento de financiamento competitivo para a 

investigação, incluindo a dimensão internacional. (0 -6).
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IV — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Prof. Doutor José João Nunes Abrantes, Pró -Reitor da 

Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências (Despa-
cho 14013/2014, publicado no DR, 2.ª série, n.º 212 de 1 de novembro 
de 2013):

Vogais:
Doutor António Manuel Martins, Professor Catedrático da Faculdade 

de Letras da Universidade Coimbra;
Doutor António José Duque da Silva Marques Professor Catedrático 

da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa;

Doutora Sofia Gabriela Assis de Morais Miguéns Travis, Professora As-
sociada com agregação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;

Doutor Carlos Aurélio Ventura Morujão, Professor Associado com 
agregação da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica 
Portuguesa;

Doutor Diogo Pires Aurélio, Professor Associado com agregação 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa.

V — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo das candidaturas, reúne -se o júri para avalia-

ção e ordenação dos candidatos. No caso de haver exclusão de algum dos 
candidatos, proceder -se -á à audiência prévia, nos termos do artigo 100.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

2 — Apreciadas as respostas dos candidatos excluídos e após a respe-
tiva deliberação, ou no caso da admissão da totalidade dos candidatos, o 
júri procederá à avaliação e ordenação dos mesmos, à luz dos critérios 
mencionados no número III.

VI — Em cumprimento da alínea h) do artº. 9.º da Constituição, a Ad-
ministração 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 escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

E para constar se lavrou o presente Edital.
6 de abril de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel Ben-

sabat Rendas,
208554381 

 Edital n.º 345/2015
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com a nova 
redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 31/08/2009, o Reitor 
da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel Bensabat 
Rendas, por despacho de dezanove de março de dois mil e quinze, faz saber 
que está aberto concurso documental, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar 
do dia imediato ao da publicação deste Edital no D. R., para recrutamento 
de 1 posto de trabalho de Professor Auxiliar na área disciplinar de Ciên-
cias da Comunicação, especialidade de Comunicação, Artes e Cultura da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas desta Universidade.

O presente concurso é documental, tem caráter internacional e rege-
se pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do referido 
Estatuto.

I — Em conformidade com o que determina o citado Estatuto, são 
requisitos para a candidatura ao concurso em apreço, nos termos do 
art.º 41.º-A

a) Ser titular do grau de doutor

Os candidatos deverão ser detentores do grau de doutor, com mestrado 
ou doutoramento na área de Comunicação, com curriculum relevante 
na área de artes cénicas e espetáculo mediático e dominar a língua por-
tuguesa e inglesa falada e escrita. Dá-se preferência a candidatos com 
curriculum claramente internacional.

II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos de preferência 
em suporte digital, presencialmente na Reitoria da Universidade Nova 
de Lisboa, sita no Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa, ou por via 
postal, em formulário disponível na Divisão de Concursos e Provas 
Académicas e on-line.

O processo de candidatura deverá ser instruído com a documentação 
a seguir indicada:

a) Documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos exi-
gidos no número I;

b) 8 exemplares impressos ou em suporte digital do curriculum do 
candidato, bem como dos trabalhos nele mencionados;

c) 8 exemplares impressos ou em suporte digital de um plano de 
desenvolvimento da carreira que ateste o potencial do candidato para 

a docência de várias disciplinas da sua área científica, grau de espe-
cialização e internacionalização da sua investigação e capacidade de 
recrutamento de financiamento competitivo com explicitação de metas 
quinquenais para a avaliação do plano.

Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de 
recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por decla-
ração prestada no requerimento/formulário, disponível na Divisão de 
Concursos e Provas Académicas da Reitoria da UNL e on-line.

Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo supramencionado, os seus 
requerimentos/formulários instruídos com os documentos atrás referidos.

III — Os critérios, indicadores e ponderações, com vista à avaliação 
e seriação dos candidatos, aprovados pelo júri, são os seguintes:

1 — Componente Científica do curriculum vitae de cada candidato 
(55 %):

1.1 — Publicação de livros e artigos científicos, publicados em revis-
tas da especialidade com arbitragem científica, de preferência indexados 
na WoS ou Scopus (0 — 25);

1.2 — Participação em projetos de investigação avaliados por entida-
des competentes, nacionais ou internacionais e com impacto relevante 
na área do concurso (0 — 10);

1.3 — (Co-)Orientações de teses (2.os ciclos e 3.ºs ciclos) e de outras 
componentes não curriculares dos 2.ºs ciclos (relatórios de estágio e 
trabalhos de projeto) (0 — 10);

1.4 — Comunicações apresentadas em congressos e colóquios científi-
cos e outra atividade científica relevante (prémios, bolsas, integração de 
órgãos científicos, unidades de investigação, órgãos editoriais, formação 
avançada, pós-graduada, complementar) (0 — 10);

2 — Componente Pedagógica (20 %):
2.1 — Experiência de ensino na área disciplinar do concurso (0-5);
2.2 — Qualidade do material pedagógico apresentado (planos de 

aulas, materiais didáticos ou bibliografias e até 3 unidades curriculares 
na área do concurso e outra atividade pedagógica relevante (0-15);

3 — Outras atividades relevantes (5 %)
4 — Plano de desenvolvimento de carreira com explicitação de metas 

quinquenais para avaliação do plano (20 %)
4.1 — Demonstração de potencial para docência, em várias disciplinas 

da área científica, incluindo dimensão internacional(0-7);
4.2 — Plano de desenvolvimento da investigação, incluindo dimensão 

internacional (0-7);
4.3 — Plano de recrutamento de financiamento competitivo nacional 

e internacional para a investigação. (0-6).
IV — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente Prof. Doutor José João Nunes Abrantes, Pró-Reitor da 

Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências (Despa-
cho 14013/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212 
de 1 de novembro de 2013):

Vogais:
Doutor João Miguel Trancoso Vaz Teixeira Lopes, Professor Cate-

drático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutor João Mário Lourenço Bagão Grilo, Professor Catedrático 

da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa;

Doutor Paulo Filipe Gouveia Monteiro, Professor Catedrático da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa;

Doutora Maria da Conceição de Oliveira Lopes, Professora Associada 
com agregação da Universidade de Aveiro;

Doutora Christine Mathilde Thérèse Zurbach Professora Associada 
com agregação da Universidade de Évora.

V — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo das candidaturas, reúne-se o júri para avalia-

ção e ordenação dos candidatos. No caso de haver exclusão de algum dos 
candidatos, proceder-se-á à audiência prévia, nos termos do artigo 100.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

2 — Apreciadas as respostas dos candidatos excluídos e após a respe-
tiva deliberação, ou no caso da admissão da totalidade dos candidatos, o 
júri procederá à avaliação e ordenação dos mesmos, à luz dos critérios 
mencionados no número III.

VI — Em cumprimento da alínea h) do art.º 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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

E para constar se lavrou o presente Edital.
8 de abril de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel Ben-

sabat Rendas.
208558456 


