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Doutor Jorge Manuel Matias da Costa Santos, contratado como Pro-
fessor Catedrático Convidado, 30 %, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, com efeitos a 01 de julho de 2015 (vencimento 
correspondente ao 1.º escalão, índice 285 da tabela remuneratória única), 
conforme o artigo 15.º e 31.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 conju-
gado com o regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação 
de docentes especialmente contratados publicado a 18 de novembro 
de 2013 na 2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização 
prévia do T. C.).

30/06/2015. — O Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira.
208769826 

 Despacho (extrato) n.º 7681/2015
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa de 29 de maio de 2015, foram aprovadas as renovações dos 
contratos a termo certo com a duração de dois anos, e em regime de 
tempo parcial, com os docentes a seguir mencionados:

Doutor Luís Manuel Valla Teixeira, contratado como Professor Au-
xiliar Convidado, 10 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa, com efeitos a 01 de junho de 2015 (vencimento correspondente 
ao 1.º escalão, índice 195 da tabela remuneratória única), conforme o 
artigo 15.º e 31.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o 
regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes 
especialmente contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na 
2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).

Doutora Catarina Ferreira Murinello de Sousa Guerreiro Fragoso 
Mendes, contratada como Professora Auxiliar Convidada, 30 %, da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 01 de 
junho de 2015 (vencimento correspondente ao 1.º escalão, índice 195 da 
tabela remuneratória única), conforme o artigo 15.º e 31.º do Decreto -Lei 
n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o regulamento da Universidade de 
Lisboa sobre a vinculação de docentes especialmente contratados pu-
blicado a 18 de novembro de 2013 na 2.ª série do Diário da República. 
(Isento de fiscalização prévia do T. C.).

Doutor Vítor Machado Gil, contratado como Professor Auxiliar Convi-
dado, 30 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com 
efeitos a 01 de junho de 2015 (vencimento correspondente ao 1.º escalão, 
índice 195 da tabela remuneratória única), conforme o artigo 15.º e 31.º 
do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o regulamento da 
Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes especialmente 
contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na 2.ª série do Diário 
da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).

30/06/2015. — O Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira.
208769737 

 Despacho (extrato) n.º 7682/2015
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa de 29 de maio de 2015, foi aprovada a contratação a termo 
certo com a duração de dois anos, e em regime de tempo parcial, com 
o docente a seguir mencionado:

Doutor Luís Alexandre Pereira Abegão Pinto, contratado como 
Professor Auxiliar Convidado, 10 %, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, com efeitos a 01 de setembro de 2015 (venci-
mento correspondente ao 1.º escalão, índice 195 da tabela remuneratória 
única), conforme os artigos 15.º e 31.º do Decreto -Lei n.º 205/09, de 
31/08, conjugado com o regulamento da Universidade de Lisboa sobre 
a vinculação de docentes especialmente contratados publicado a 18 de 
novembro de 2013 na 2.ª série do Diário da República. (Isento de fis-
calização prévia do T. C.)

30/06/2015. — O Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira.
208769834 

 Despacho (extrato) n.º 7683/2015
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 75.º, 

alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º e n.º 1 do artigo 78.º, todos do regime 
do Contrato de trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, e tendo presente o disposto no n.º 1 
da cláusula 1.ª, e 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, conjugado com o n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento de ex-
tensão n.º 1 -A/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, 
de 2 de março, e para os efeitos previstos nos n.os 6 e 7 do artigo 12.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e após homologação, a 30 de 
junho de 2015, por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, torna -se público que foi concluído com sucesso 
o período experimental, na carreira e categoria de técnico superior, Sónia 

Sofia Torres Palma, com a classificação final de 18,10 valores, sendo o 
tempo de duração contado para efeitos da atual carreira/categoria.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
30 de junho de 2015. — O Diretor da Faculdade de Medicina de 

Lisboa, Prof. Doutor J. Fernandes e Fernandes.
208772117 

 Faculdade de Psicologia

Edital n.º 619/2015
Faz -se saber que perante a Reitoria da Universidade de Lisboa, 

pelo prazo de 30 dias úteis a contar do dia imediato ao de publicação 
do presente Edital no Diário da República está aberto concurso do-
cumental internacional para recrutamento na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas de uma vaga de Professor Auxiliar 
na área disciplinar de Psicologia Cognitiva e Neuropsicologia da 
Faculdade de Psicologia nos termos dos artigos 37.º a 51.º, 61.º e 
62.º -A do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto (abreviadamente 
designado ECDU), e demais legislação aplicável, designadamente 
do Regulamento geral de concursos para recrutamento de profes-
sores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de Lis-
boa, aprovado por despacho reitoral de 16 de fevereiro de 2015 e 
publicado pelo Despacho n.º 2307/2015, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 45.º de 5 de março, abreviadamente designado por 
Regulamento.

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 37.º a 51.º do ECDU e demais le-
gislação aplicável, e com o disposto no artigo 8.º do Regulamento geral 
de concursos para recrutamento de professores catedráticos, associados 
e auxiliares da Universidade de Lisboa, observar -se -ão as seguintes 
disposições:

I — Despacho de autorização
O presente concurso foi aberto por despacho de 26 de junho de 2015, 

do Reitor da Universidade de Lisboa, proferido depois de confirmada 
a existência de adequado cabimento orçamental e de que o posto de 
trabalho a concurso se encontra previsto no mapa de pessoal da Facul-
dade de Psicologia.

II — Local de Trabalho
O local de trabalho do Professor Auxiliar será na Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lisboa, Alameda da Universidade, 
1649 -013 Lisboa.

III — Requisitos de admissão ao concurso
Em conformidade com o artigo 41.º -A do ECDU, a titularidade do 

grau de doutor é requisito de admissão a este concurso.
IV — Requisitos de admissão em mérito absoluto
Serão admitidos a concurso, em mérito absoluto, os candidatos que 

preenchem duas condições:
a) Serem titulares de um doutoramento cujo ramo e ou especialidade 

seja adequado para o exercício de funções docentes na área disciplinar 
para a qual o concurso foi aberto.

b) Terem publicado, nos últimos 5 (cinco) anos, 5 (cinco) ou mais 
publicações indexadas na base de dados Thompson Reuters Web of 
Science relevantes para as áreas disciplinares do concurso.

V — Parâmetros de avaliação e seriação em mérito relativo, respetiva 
ponderação e sistema de valoração final

1 — Os candidatos admitidos em mérito absoluto serão selecionados 
e seriados com base nos elementos apresentados a concurso referidos no 
n.º 6 do artigo 50.º do ECDU, atribuindo -se as seguintes ponderações a 
cada um dos componentes em análise:

Desempenho Científico — 60 %;
Desempenho Pedagógico — 30 %;
Outras atividades relevantes para a missão da instituição de ensino 

superior — 10 %.
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1.1 — Na apreciação destes critérios deverão ser tidos em conta em 
especial as atividades desenvolvidas pós -doutoramento. Referências 
incorretamente apresentadas e/ou muito incompletas, não datadas ou 
não localizadas objetivamente que dificultam ou impedem a avaliação 
comparada serão ignoradas na avaliação.

1.2 — Em cada um dos critérios enunciados no n.º anterior deverão 
ser considerados os seguintes parâmetros:

Desempenho Científico:
a) Publicações científicas em Psicologia e na área disciplinar do 

concurso (sendo particularmente valorizadas: as publicações em revistas 
internacionais com indicadores de índice de impacto indexado no WofK 
e no SCOPUS; as publicações em revistas internacionais com indica-
dores de índice de impacto indexado em bases de dados internacionais; 
as publicações em revistas internacionais sem índice de impacto mas 
indexadas em bases de dados internacionais; autor único ou primeiro 
autor de publicações em coautoria indexadas em bases de dados inter-
nacionais; coautoria com autores internacionais e nacionais especialistas 
da área disciplinar do concurso em publicações indexadas em bases de 
dados internacionais; livros e capítulos de livros; publicações noutras 
revistas científicas); (35 %)

b) Participação em projetos de investigação nacionais e internacionais 
em Psicologia e na área disciplinar em que é aberto o concurso; financia-
mentos internacionais e nacionais obtidos para projetos de investigação 
em que participa; revisor ou membro do corpo editorial de revistas cien-
tíficas internacionais relevantes na área disciplinar do concurso; envolvi-
mento em sociedades científicas na área específica do concurso; prémios 
de desempenho científico; envolvimento na comunidade científica (sendo 
particularmente valorizadas experiências no envolvimento em redes 
multicêntricas internacionais de investigação); Orientação de trabalhos 
académicos: teses de doutoramento e dissertações de mestrado; (20 %)

c) Outros elementos de atividade científica: participação como orador 
convidado em congressos, conferências e seminários internacionais e 
nacionais; comunicações orais, workshops e posters em congressos, 
conferências e seminários internacionais e nacionais; participação em 
júris de doutoramento; participação em júris de mestrado; organização 
de congressos, conferências e seminários; participação em comissões de 
avaliação; membro de Associações profissionais/científicas; (5 %)

Desempenho Pedagógico:
d) Experiência docente nacional e internacional em Psicologia e 

na área disciplinar do concurso (sendo particularmente valorizada a 
experiência em diversos níveis de ensino — graduado e pós -graduado); 
participação no corpo docente de Programas de Doutoramento; ati-
vidades de orientação de alunos (valorizando -se particularmente as 
experiências de orientações de doutoramento e de mestrado); atividades 
de inovação e qualidade do ensino, incluindo iniciativas de melhoria 
dos processos de ensino e aprendizagem, de avaliação da qualidade do 
ensino, de organização de novos cursos ou de unidades curriculares e 
reestruturação de planos de estudo ou de unidades curriculares; for-
mação complementar especializada internacional e nacional relevante 
para a área de disciplinar de Psicologia Cognitiva e Neuropsicologia; 
desenvolvimento de materiais pedagógicos; (30 %)

Outras atividades relevantes para a missão da Faculdade:
e) Exercício de cargos e funções académicas, incluindo órgãos de ges-

tão académica, atividades de coordenação e participação em comissões 
académicas e científicas; organização de eventos pedagógicos e científi-
cos; atividades de serviço à comunidade, no âmbito da Instituição ou em 
colaboração com outras instituições; atividades de divulgação científica 
e outras atividades de extensão universitária relevantes no âmbito das 
missões da FPUL ou de outras instituições universitárias (10 %).

1.3 — Uma vez identificados, em definitivo, os candidatos aprovados 
em mérito absoluto, com base no disposto no número seguinte, passa -se 
à sua ordenação em mérito relativo, com base nos critérios de seleção e 
de seriação, respetiva ponderação e sistema de valoração final definidos 
neste Edital.

1.4 — Cada membro do júri procede à avaliação do mérito dos can-
didatos relativamente a cada uma das vertentes indicadas no n.º 1.2 do 
ponto V do presente Edital e efetua a valoração e ordenação final dos 
candidatos da forma a seguir indicada:

a) Apuramento da classificação intermédia dos candidatos em cada 
vertente, tendo em consideração os parâmetros de avaliação específicos 
dessa vertente e escalas de referência, devidamente justificadas;

b) Apuramento da classificação final dos candidatos por intermédio 
da combinação da classificação intermédia com a ponderação atribuída 
a cada vertente;

c) Elaboração de uma lista ordenada dos candidatos, na qual não 
são admitidas classificações “ex aequo”, com base na qual participa 

na votação individual e justificada que conduz à ordenação final dos 
candidatos, nos termos do artigo 20.º do Regulamento;

d) Para elaboração da lista de ordenação final referida na alínea ante-
rior e verificando -se situações de empate, pode ser utilizado o parâmetro 
preferencial identificado no ponto VI do presente Edital.

VI — Parâmetros preferenciais
É parâmetro preferencial a contribuição para o desenvolvimento e 

evolução da área disciplinar em que é aberto o concurso.
VII — Audições Públicas
O júri pode promover audições públicas, em igualdade de circuns-

tâncias, aos candidatos admitidos em mérito absoluto. Nesse caso, as 
audições decorrerão entre o 15.º e o 25.º dia úteis após o final do processo 
de admissão em mérito absoluto.

VIII — Apresentação das candidaturas
As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, das 09:30 às 

12:30 e das 14:00 às 17:00 na morada a seguir indicada, ou remetidas por 
correio, registado e com aviso de receção, até ao termo do prazo, para 
Setor de Recursos Humanos da Faculdade de Psicologia da Universi-
dade de Lisboa, sita na Alameda da Universidade, Cidade Universitária, 
1649 -013 Lisboa.

IX — Instrução da candidatura
1) A candidatura deve ser obrigatoriamente instruída com o Reque-

rimento de candidatura, apresentado em suporte papel, integralmente 
preenchido, datado e assinado, de acordo com o formulário disponível 
em http://www.psicologia.ulisboa.pt, de utilização obrigatória, sob pena 
de não admissão ao concurso, acompanhada dos documentos abaixo 
mencionados, nas alíneas a) e b), sob pena de não admissão ao concurso:

a) Curriculum vitae (CV) do candidato em formato eletrónico (pdf), 
que deverá ser entregue em suporte digital (CD ou DVD), organizado 
de forma a responder separadamente a cada uma das vertentes e critérios 
explicitados no ponto V deste Edital. Em particular, para cada publicação, 
devem ser indicados, quando disponíveis, o fator de impactoWofK ou 
SCOPUS e o número de citações (excluindo autocitações). O CV deve 
ainda indicar o conjunto de 5 (cinco) publicações selecionadas pelo 
candidato como as mais representativas e que se enquadrem no âmbito 
da área disciplinar de Psicologia Cognitiva e Neuropsicologia.

b) Versão eletrónica em formato pdf das publicações referidas no 
CVe de outros trabalhos que os candidatos considerem relevantes para 
a apreciação do júri, documentos a entregar em suporte digital (CD 
ou DVD)

2) O incumprimento do prazo fixado para a apresentação da candi-
datura, bem como a falta de apresentação ou a apresentação fora do 
prazo dos documentos referidos neste ponto deste Edital, determinam 
a exclusão da candidatura.

X — Idioma
O requerimento e os restantes documentos devem ser apresentados 

em língua portuguesa ou inglesa.
XI — Constituição do júri
O júri do presente concurso é composto pelos seguintes professo-

res que pertencem à área disciplinar para a qual foi aberto o presente 
concurso.

Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa.
Vogais:
Doutora Ana Cristina Quelhas, Professora Catedrática do ISPA — Ins-

tituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida;
Doutora Alexandra Isabel Dias Reis, Professora Associada do Depar-

tamento de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade do Algarve;

Doutor Emanuel Pedro Viana Barbas de Albuquerque, Professor 
Associado da Escola de Psicologia da Universidade de Minho;

Doutor Leonel Garcia Marques, Professor Catedrático da Faculdade 
de Psicologia da Universidade de Lisboa;

Doutor Mário Augusto Boto Ferreira, Professor Associado da Facul-
dade de Psicologia da Universidade de Lisboa.

3 de julho de 2015. — O Diretor, Prof. Doutor Luís Curral.
208771389 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Regulamento n.º 386/2015

Regulamento geral dos cursos do III ciclo de estudos
Nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, 

na redação do Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto e do artigo 44.º 


