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Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa (Despacho 
n.º 14600/2013, de 12 de novembro);

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro).

C.Setor da função a desempenhar (Área de Manutenção)
Código dos Contratos Públicos (CCP);
Prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos 

trabalhadores de equipamentos de trabalho (Decreto -Lei n.º 50/2005 de 
25 de fevereiro de 2005);

Lei n.º 64 -B/2011, Orçamento do Estado para 2012 (altera o ar-
tigo 127.º do Código dos Contratos Públicos);

Portaria n.º 103/2011, Procede à revisão das categorias de bens e 
serviços cujos acordos quadro e procedimentos de contratação da aqui-
sição são celebrados e conduzidos pela ANCP, e procede à substituição 
da lista anexa à Portaria n.º 772/2008, de 6 de agosto;

Lei n.º 3 -B/2010, Orçamento do Estado para 2010 (altera o artigo 5.º 
do Decreto -Lei n.º 37/2007, de 19 de fevereiro);

Regulamento n.º 330/2009, Regulamento do Sistema Nacional de 
Compras Públicas;

Portaria n.º 772/2008, Define as categorias de bens e serviços cujos 
acordos quadro e procedimentos de aquisição são celebrados e condu-
zidos pela Agência Nacional de Compras Públicas, E. P. E.;

Decreto -Lei n.º 37/2007, Cria a Agência Nacional de Compras 
Públicas, E. P. E., e define o Sistema Nacional de Compras Públicas 
(SNCP);

Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, Orçamento Estado 2015;
Decreto -Lei n.º 197/99, Regime jurídico de realização de despesas 

públicas e da contratação pública;
Lei n.º 8/2012, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso;
Decreto -Lei n.º 127/2012, Aplicação da LCPA;

208715847 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 6764/2015
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do 
Despacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 
25 de março, subdelego a presidência do júri das provas de doutora-
mento no ramo de História e Filosofia das Ciências, desta Faculdade, 
requeridas pela Mestre Margherita Sílvia Di Marco, na Doutora Ana 
Isabel da Silva Araújo Simões, Professora Associada com Agregação, na 
qualidade de membro do Concelho Científico da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa.

01 de junho de 2015. — O Diretor da Faculdade de Ciências, José 
Artur Martinho Simões.

208709731 

 Faculdade de Farmácia

Contrato (extrato) n.º 417/2015
Por despacho de 23 de dezembro de 2014, da Diretora da Faculdade 

de Farmácia da Universidade de Lisboa:
Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Reso-

lutivo Certo, com o Doutor João Paulo Martins Ferreira Lavrado, para 
exercer funções de Professor Auxiliar Convidado, sem remuneração, 
para o departamento de Química Farmacêutica e Terapêutica, com iní-
cio a 29 de dezembro de 2014, terminando a 28 de dezembro de 2015, 
conforme os artigos 15.º, 31.º e 32.ºA, do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, publicado em anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 
de agosto. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).

4/6/2015. — O Secretário -Coordenador, Alfredo Ferreira Moita.
208706297 

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 6765/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico de 01 de 

abril de 2015:

Doutor João António de Abreu e Silva — autorizado o contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em regime de 

tempo integral, na categoria de Professor Associado, na área disciplinar 
de planeamento, urbanismo e ambiente, do mapa de pessoal do Instituto 
Superior Técnico, na sequência de procedimento concursal, com direito 
à remuneração correspondente ao índice 220, escalão 1.º do Estatuto 
Remuneratório do Pessoal Docente Universitário.

08 de junho de 2015. — O Vice -Presidente para os Assuntos de 
Pessoal, Prof. Miguel Ayala Botto.

208711334 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 535/2015
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 oito de maio 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 Ciências da Educação 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 
artº. 41.º - A:

a) Ser titular do grau de doutor.

Os candidatos deverão ser detentores do grau de doutor em História, 
com forte currículo na área de Didática da História, formação de pro-
fessores e supervisão e com habilitação profissional para a docência 
de História no 3.º ciclo do ensino básico e secundário. Os candidatos 
deverão dominar a língua portuguesa e inglesa falada e escrita.

II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos de preferên-
cia, em suporte digital, presencialmente na Reitoria da Universidade 
Nova de Lisboa, sita no Campus de Campolide, 1099 -085 Lisboa, ou 
por via postal, registados com aviso de receção. O formulário de can-
didatura encontra -se disponível na Divisão Académica e na página da 
Universidade.

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 em suporte digital (CD) do curriculum do candidato 
e de cada um dos trabalhos nele mencionados;

c) 8 exemplares em suporte digital (CD) do plano de desenvolvi-
mento da carreira, que ateste o potencial do candidato para a docência 
de várias disciplinas da sua área científica, grau de especialização 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 de Concur-
sos e Provas Académicas da Reitoria e na página da UNL e online.

Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo supramencionado, 
os seus requerimentos/formulários instruídos com os documentos men-
cionados neste Edital.

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 
(40 %):

1.1 — Publicação de Livros e Artigos Científicos, publicados em 
revistas de especialidade com arbitragem científica (0 — 7);

1.2 — Participação em Projetos de Investigação avaliados por entida-
des competentes, nacionais ou internacionais e com impacto relevante 
na área do concurso (0 — 7);

1.3 —  (Co -)corientações de teses (2.os Ciclos e 3.ºs Ciclos) e de ou-
tras componentes não curriculares dos 2.ºs ciclos (Relatórios de Estágio 
e trabalhos de Projeto) (0 — 14);
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1.4 — Comunicações apresentadas em congressos e colóquios cientí-
ficos e outra atividade científica relevante (Prémios, Bolsas, Integração 
de Órgãos Científicos, Unidades de Investigação, Órgãos Editoriais, 
formação avançada, pós -graduada, complementar (0 — 12)

2 — Componente Pedagógica (30 %):
2.1 — Experiência de ensino na área do concurso — (0 — 10);
2.2 — Qualidade do material pedagógico apresentado (por exemplo: pla-

nos de aulas, materiais didáticos ou bibliografias e até 3 unidades curricula-
res na área do concurso) e outra atividade pedagógica relevante (0 — 20);

3 — Outras atividades relevantes (10 %)
4 — Plano de desenvolvimento da carreira (20 %)
4.1 — Demonstração de potencial para a docência em várias discipli-

nas da área científica, incluindo dimensão internacional (0 -10);
4.2 — Plano de desenvolvimento da Investigação, incluindo dimensão 

internacional (0 -5);
4.3 — Plano de recrutamento de financiamento competitivo nacional 

e internacional para a investigação — (0 -5).
Os parâmetros de avaliação, respetiva ponderação e os indicadores, 

serão facultados aos candidatos, sempre que solicitados.
IV — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Prof. Doutor José João Gordo Nunes Abrantes, Pró -Reitor 

da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências (Des-
pacho n.º 14013/2013, D.R., 2.ª série, n.º 212 de 01.11.2013):

Vogais:
Doutora Maria de Fátima Nunes, Professora Catedrática da Univer-

sidade de Évora;
Doutora Maria Helena Nascimento Rego Pereira Trindade Lopes, 

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

Doutor Fernando José Mendes Rosas, Professor Catedrático da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa;

Doutor Luís Alberto Marques Alves, Professor Associado com Agre-
gação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;

Doutor Joaquim António de Sousa Pintassilgo, Professor Associado 
do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa;

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

liação e ordenação dos candidatos. No caso de haver exclusão de al-
gum dos candidatos, proceder -se -á à audiência prévia, nos termos dos 
artigos 122.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 respetiva avaliação e ordenação, à luz dos critérios 
mencionados no número III e nos termos dos n.os 10 e 11 do artigo 16.º do 
Regulamento dos Concursos da Carreira Docente Universitária da UNL 
(Despacho n.º 3012/2015, D.R. 2.ª n.º 58 de 24 de março), nomeadamente:

a) Determinados os candidatos admitidos, com base nas classificações 
obtidas nos termos do n.º III, cada vogal apresenta um parecer escrito 
com a ordenação dos candidatos.

b) A ordenação dos candidatos admitidos é feita por votação dos vo-
gais, respeitando a ordenação apresentada no documento referido na 
alínea anterior, nos termos do n.º 11 do artigo 16.º doreferido Regulamento 
dos Concursos da Carreira Docente da Universidade Nova de Lisboa.

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.
5 de junho de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel Ben-

sabat Rendas.
208709626 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Declaração de retificação n.º 498/2015
Por ter sido publicada em duplicado a contratação a que se refere o 

Despacho n.º 5939/2015, de 2 de junho de 2015, no Diário da República 
n.º 106, 2.ª série, considera -se o mesmo anulado, por constar do Despa-
cho n.º 5938/2015, publicado no mesmo Diário da República.

3 de junho de 2015. — O Administrador, Lic. António José Carvalho 
Marques.

208718836 

 Despacho (extrato) n.º 6766/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

05.11.2014, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, em período experimental de 5 anos, com a 
categoria de Professor Adjunto em regime de Dedicação Exclusiva, 
com Fernando Paulo Marques de Carvalho, para o Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Lisboa, auferindo o vencimento 
correspondente ao índice 185, escalão 1 da tabela do pessoal docente 
do ensino superior politécnico, com início em 28.01.2014.

19.05.2015. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
208717831 

 Despacho (extrato) n.º 6767/2015
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 21 

de maio de 2015, e nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 99.º da Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho, com anuência dos Serviços de Ação Social do 
Instituto Politécnico de Santarém, foi autorizada a consolidação definitiva 
da mobilidade interna na carreira/categoria de Assistente Operacional, de 
Maria Piedade Nunes Fonseca, passando a ocupar o mapa de pessoal do Ins-
tituto Politécnico de Lisboa, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de junho de 2015.

29.05.2015. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
208709512 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 6672/2015
Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei Geral de Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
conjugado com a alínea b) do n.º 2 do artigo 45.º, n.º 5 do artigo 46.º, 
alínea b) do n.º 1 do artigo 49.º e n.º 1 do artigo 50.º da referida Lei, torna-
-se público que, por despacho de 27 de fevereiro de 2015, do Presidente 
da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, foi 
homologada a ata do júri designado para avaliar o período experimental 
da trabalhadora Anabela Soares Gomes, assistente técnica do mapa de 
pessoal da ESE, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, onde consta a deliberação de conclusão com 
sucesso do período experimental com a classificação final de 16.6 valores.

04 de junho de 2015. — O Presidente, Paulo Pereira.
208707114 

 Escola Superior de Educação

Despacho (extrato) n.º 6768/2015
Por meu despacho de 4 de junho de 2015, na sequência do despacho da 

Vice — Presidente da Escola Superior de Educação do Porto, de 3 de junho de 
2015, de homologação da lista definitiva de ordenação final do procedimento 
concursal aberto pelo Edital n.º 1100/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 238, de 10 de dezembro de 2014, foi autorizada a celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com 
período experimental de cinco anos, com o doutor Amândio Jorge Morais 
Barros, na categoria de Professor Adjunto, em regime de dedicação exclusiva, 
afeto ao mapa de pessoal docente da Escola Superior de Educação, auferindo 
o vencimento correspondente ao índice 185, escalão 1, previsto no anexo n.º 2 
do Decreto -Lei n.º 408/89, de 18/11, com efeitos a 15 de junho de 2015.

4 de junho de 2015. — O Presidente, Paulo Pereira.
208706223 

 Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão

Declaração de retificação n.º 499/2015
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho (extrato) 

n.º 6109/2015, no Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de 4 de junho, 
retifica -se que onde se lê:

«Por despacho do Presidente da Escola Superior de Estudos Indus-
triais e de Gestão, de 13 de maio de 2015, e precedido de aprovação, 
por unanimidade, na reunião do Conselho Técnico Científico de 2 de 
novembro de 2014, foi autorizada a manutenção do contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, da docente Ana Lúcia 
Silva Terra, na categoria de Professor Adjunto, com efeitos a 14 de maio 
de 2015, nos termos do artigo 10.º -B do Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 
de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 207/2009, 
de 31 de agosto, e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio.»


