
19142  Diário da República, 2.ª série — N.º 137 — 16 de julho de 2015 

PARTE E

 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Édito n.º 170/2015
Em conformidade com o artigo 11.ºA dos Estatutos desta Caixa, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara 
que, para habilitação edital ao subsídio de € 86,13, constituído por Maria 
Rosa Correa Cordeiro Rodrigues Teves, sócia desta Caixa n.º 19878, 
falecida em 23/01/2015, correm éditos de trinta dias a contar da data da 
publicação deste anúncio no “Diário da República” citando as pessoas 
que se julgarem com direito ao referido subsídio a deduzirem a sua 
habilitação naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, 
se decidir sobre o seu pagamento.

15/05/2015. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Dr. António Dias Farinha.

308721492 

 Édito n.º 171/2015
Em conformidade com o artigo 11.ºA dos Estatutos desta Caixa, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara 
que, para habilitação edital ao subsídio de € 117,63, constituído por 
Deolinda Aida Ferreira Rosário Passos, sócia desta Caixa, n.º 16116, 
falecida em 20/03/2015 e legado a Manuel de Jesus Pereira Passos e aos 
filhos, correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação deste 
anúncio no “Diário da República” citando os beneficiários referidos, ou 
em caso de falecimento destes, os seus representantes sucessórios ou, 
não os havendo, outros herdeiros da sócia, a deduzirem a sua habilitação 
naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir 
sobre o seu pagamento.

15/05/2015. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Dr. António Dias Farinha.

308721565 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extrato) n.º 7881/2015
Por despacho reitoral de 23 de junho de 2015, foi ao Doutor Jorge 

Manuel do Rosário Trindade, professor auxiliar, com contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimen-
tal, nesta Universidade, mantido o contrato por tempo indeterminado, 
findo o período experimental, com efeitos a partir de 25 de novembro 
de 2015.

Relatório a que se refere o artigo 25.º, n.º 1, alínea a)
do Estatuto da Carreira Docente Universitária,

publicado em anexo à Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto
Considerando a atividade científica e pedagógica desenvolvida no 

quinquénio de 2010 a 2015, descrita no relatório apresentado pelo 
Doutor Jorge Manuel do Rosário Trindade, Professor Auxiliar da 
Universidade Aberta na modalidade de contrato por tempo indetermi-
nado em período experimental, e tendo sido ponderados os pareceres 
circunstanciados e fundamentados acerca do referido relatório, ela-
borados e subscritos pela Doutora Ana Paula Ribeiro Ramos Pereira, 
Professora Catedrática do Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território, Universidade Lisboa, e Doutor João Luís Serrão da Cunha 
Cardoso, Professor Catedrático, do Departamento de Ciências So-
ciais e de Gestão, Universidade Aberta, os professores catedráticos, 
associados e auxiliares com contrato por tempo indeterminado per-
tencentes ao Conselho Científico, na reunião de 29 de abril de 2015 
deliberaram, por unanimidade, a favor da proposta de contratação do 
Doutor Jorge Manuel do Rosário Trindade, por tempo indeterminado, 
findo o período experimental de cinco anos.

07 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Científico, Doutor 
Adérito Fernandes Marcos.

2015, maio, 23. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva Dias.
208781546 

 Despacho (extrato) n.º 7882/2015
Por despacho reitoral de 23 de junho de 2015, foi ao Doutor Lúcio 

Manuel Gomes de Sousa, professor auxiliar, com contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimen-
tal, nesta Universidade, mantido o contrato por tempo indeterminado, 
findo o período experimental, com efeitos a partir de 03 de dezembro 
de 2015.

Relatório a que se refere o artigo 25.º, n.º 1, alínea a) do Estatuto 
da Carreira Docente Universitária,

publicado em anexo à Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto

Considerando a atividade científica e pedagógica desenvolvida no 
quinquénio de 2010 a 2015, descrita no relatório apresentado pelo Doutor 
Lúcio Manuel Gomes de Sousa, Professor Auxiliar da Universidade 
Aberta na modalidade de contrato por tempo indeterminado em período 
experimental, e tendo sido ponderados os pareceres circunstanciados e 
fundamentados acerca do referido relatório, elaborados e subscritos pelo 
Doutor Brian Juan O’Neill, Professor Catedrático do Departamento de 
Antropologia, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, 
Instituto Universitário de Lisboa, e Doutor Hermano Duarte de Almeida 
e Carmo, Professor Catedrático, do Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas, Universidade Lisboa, os professores catedráticos, associados 
e auxiliares com contrato por tempo indeterminado pertencentes ao 
Conselho Científico, na reunião de 29 de abril de 2015 deliberaram, 
por unanimidade, a favor da proposta de contratação do Doutor Lúcio 
Manuel Gomes de Sousa, por tempo indeterminado, findo o período 
experimental de cinco anos.

7 de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Científico, Doutor 
Adérito Fernandes Marcos.

23 de maio de 2015. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva Dias.
208781579 

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Reitoria

Edital n.º 638/2015

Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Uni-
versitária, adiante designado por ECDU, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 448/79, de 13 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010 de 
13 de maio, bem como nos termos do Regulamento para Concursos 
da Carreira Académica da Universidade dos Açores, aprovado pelo 
Despacho n.º 55/2010, de 9 de abril, disponível em http://novoportal.
uac.pt/pt -pt/editais, adiante designado por RCCAUA, o Reitor da 
Universidade dos Açores, Prof. Doutor João Luís Roque Baptista 
Gaspar, por despacho de 03 de julho de 2015, faz saber que está 
aberto concurso documental, pelo prazo de 30 dias úteis a contar do 
dia seguinte ao da publicação deste Edital no Diário da República, 
para recrutamento de um posto de trabalho de Professor Auxiliar na 
área disciplinar de Ciências da Comunicação para o Departamento 
de Línguas e Literaturas Modernas desta Universidade em Ponta 
Delgada.

O presente concurso é documental, tem caráter internacional e rege -se, 
nomeadamente, pelas disposições constantes dos artigos 37.º a 39.º e 
41.º -A a 62.º -A do referido ECDU.

1 — Requisitos de admissão — Em conformidade com o que deter-
mina o aludido Estatuto, são requisitos para a candidatura ao concurso 
em apreço:

a) Ser titular do grau de doutor na área de Ciências da Comunicação;
b) Ter um bom domínio da língua portuguesa falada e escrita;
c) Se o doutoramento tiver sido conferido por instituição de 

ensino superior estrangeira, o mesmo tem de estar reconhecido 
em Portugal, nos termos previstos na legislação aplicável, forma-
lidade a cumprir até à data do termo do prazo para a admissão de 
candidaturas.
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2 — Formalização das candidaturas:
2.1 — As candidaturas são apresentadas através de requerimento 

dirigido ao Reitor da Universidade dos Açores, que deve conter os 
seguintes elementos:

a) Identificação do concurso;
b) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, nacio-

nalidade e endereço postal e eletrónico;
c) Indicação da categoria e da instituição onde presta serviço docente, 

se aplicável;
d) Indicação dos graus e títulos académicos detidos pelo candidato;
e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os elementos 

ou factos constantes da candidatura.

2.2 — O processo de candidatura deverá ser instruído com a docu-
mentação a seguir indicada:

a) Documento comprovativo do preenchimento dos requisitos exigidos 
nas alíneas a) e c) do n.º 1;

b) Declaração sob compromisso de honra de que tem um bom domínio 
da língua portuguesa falada e escrita;

c) Dois exemplares em papel do curriculum vitae detalhado, datado e 
assinado, e oito exemplares em formato digital do referido curriculum;

d) Dois exemplares em papel e oito exemplares em formato digital 
dos trabalhos selecionados pelo candidato como mais representativos 
do seu percurso;

e) Dois exemplares em papel e oito exemplares em formato digital do 
relatório respeitante às atividades científicas, pedagógicas e outras tarefas 
relevantes para a missão universitária que o candidato se propõe desen-
volver no período quinquenal subsequente à entrada em funções;

f) Fotocópia do bilhete de identidade/cartão de cidadão ou documento 
de identificação idóneo legalmente reconhecido para o efeito;

g) Certificado do registo criminal, podendo ser substituído por decla-
ração do próprio, sob compromisso de honra, de que não está inibido do 
exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das funções 
a que se candidata;

h) Atestado comprovativo de que possui a robustez física e o perfil 
psíquico indispensáveis ao exercício das funções, podendo ser substituído 
por declaração do próprio sob compromisso de honra.

2.3 — O requerimento e os elementos que compõem a candidatura 
são apresentados em língua portuguesa, presencialmente ou através de 
correio registado, com aviso de receção, na Reitoria da Universidade 
dos Açores, Rua da Mãe de Deus, Apartado 1422, 9501 -855 Ponta 
Delgada, Portugal.

3 — Júri do concurso:
3.1 — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Doutora Ana Teresa da Conceição Silva Alves, Vice-

-Reitora da Universidade dos Açores, por delegação de competências.
Vogais:
Doutor Manuel Joaquim da Silva Pinto, Professor Catedrático da 

Universidade do Minho;
Doutora Felisbela Maria Carvalho Lopes, Professora Associada com 

Agregação da Universidade do Minho;
Doutor Joaquim Paulo Serra, Professor Associado com Agregação 

da Universidade da Beira Interior;
Doutora Maria Cristina Mendes da Ponte, Professora Associada com 

Agregação da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor Rogério de Almeida Santos, Professor Associado da Univer-

sidade Católica de Lisboa.

3.2 — As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos votos dos 
membros do júri presentes à reunião, não sendo permitidas abstenções.

3.3 — O júri só pode deliberar quando estiverem presentes pelo menos 
dois terços dos seus vogais.

3.4 — O presidente do júri tem voto de qualidade e só vota em caso 
de empate.

4 — A avaliação das candidaturas e critérios de seleção:
4.1 — A avaliação das candidaturas é feita com base na análise cur-

ricular e no relatório apresentado pelos candidatos.
4.2 — Na avaliação são obrigatoriamente considerados e ponderados 

os seguintes critérios, de acordo com as exigências das funções corres-
pondentes à categoria a que respeita o presente concurso:

a) O desempenho científico do candidato;
b) A capacidade pedagógica do candidato;
c) Outras atividades relevantes para a missão da Universidade que 

hajam sido já desenvolvidas pelo candidato;
d) Relatório respeitante às atividades científicas, pedagógicas e outras 

tarefas relevantes para a missão universitária que o candidato se propõe 
desenvolver no período quinquenal subsequente à entrada em funções.

4.3 — Aos critérios enunciados no número anterior são atribuídos os 
seguintes fatores de ponderação:

a) Desempenho científico: 40 %;
b) Capacidade pedagógica: 30 %;
c) Outras atividades relevantes: 10 %;
d) Relatório: 20 %.

4.4 — Os critérios, os indicadores e as ponderações com vista à ava-
liação e seriação dos candidatos aprovados pelo júri são os seguintes: 

Critérios Indicadores Peso
(%)

Desempenho científico Publicação de artigos em revistas 
da especialidade, com arbitragem 
científica, de preferência indexa-
dos, e de livros científicos.

50

Participação em projetos de investiga-
ção avaliados por entidades compe-
tentes, nacionais ou internacionais, 
e com impacto relevante na área do 
concurso.

20

Comunicações apresentadas em con-
gressos e colóquios científicos 
e outra atividade científica rele-
vante (júris de prémios e bolsas, 
integração de órgãos científicos, de 
unidades de investigação, de órgãos 
editoriais, formação avançada com-
plementar).

30

Capacidade pedagógica Experiência de ensino na área do 
concurso.

50

Produção de material pedagógico . . . 10
Orientação de estudantes de licencia-

tura, de mestrado e de doutoramento.
30

Coordenação e participação em pro-
jetos pedagógicos.

10

Outras atividades rele-
vantes.

Prestação de serviços à comunidade 
científica e educacional, bem como 
ao tecido socioeconómico.

30

Ações e publicações de divulgação 
científica e cultural.

30

Atividades de avaliação de natureza 
académica, designadamente no âm-
bito de provas e concursos.

30

Participação em atividades de gestão 
em instituições de ensino superior 
ou de investigação ou em outras en-
tidades de caráter científico, tecno-
lógico ou cultural que desenvolvam 
atividades relevantes.

10

Relatório. . . . . . . . . . . . Adequação à área disciplinar para a 
qual é aberto o concurso.

20

Inserção das atividades propostas no 
contexto do estado da arte da área 
disciplinar.

20

Mérito das atividades científicas e 
pedagógicas propostas.

40

Mérito das outras atividades relevan-
tes propostas.

20

 5 — Avaliação e seleção:
5.1 — Findo o prazo das candidaturas, reúne -se o júri para proceder 

à análise das candidaturas e deliberar sobre a admissão e exclusão dos 
candidatos, no que se refere aos artigos 12.º e 21.º, n.º 2, do RCCAUA.

5.2 — Na reunião referida no número anterior, que pode decorrer por vide-
oconferência, cada membro do júri procede à identificação das candidaturas 
que não preenchem os requisitos de admissão exigidos por este edital ou 
que, preenchendo -os, devem ser excluídos nos termos do n.º 2 do artigo 21.º

5.3 — No caso de haver exclusão de algum dos candidatos, haverá 
lugar à audiência prévia, nos termos do artigo 121.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo.

5.4 — Apreciadas as respostas dos candidatos excluídos e após a 
deliberação sobre as mesmas, ou no caso de admissão de todos os 
candidatos, o júri procederá à avaliação e ordenação dos candidatos 
admitidos tendo em conta os critérios, os indicadores e os fatores de 
ponderação constantes do presente edital.

5.5 — A classificação final dos candidatos é expressa na escala nu-
mérica de 0 a 100.
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6 — Ordenação e metodologia de votação:
6.1 — Antes de se iniciarem as votações, cada membro do júri apre-

senta um documento escrito do qual deve constar a proposta de ordenação 
dos candidatos, devidamente fundamentada, que será anexada à ata.

6.2 — Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a 
ordenação que apresentou por escrito, não sendo admitidas abstenções.

6.3 — O júri utilizará a seguinte metodologia de votação para a for-
mação da maioria absoluta na ordenação final dos candidatos:

A primeira votação destina -se a determinar o candidato a colocar em 
primeiro lugar. No caso de um candidato obter mais de metade dos votos 
dos membros do júri presentes na reunião, fica colocado em primeiro 
lugar. Se tal não acontecer, haverá lugar à repetição da votação, apenas 
entre os candidatos que obtiveram votos para o primeiro lugar, depois 
de retirado o candidato menos votado na primeira votação. No caso de 
ter havido empate entre 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 candidatos que ficaram em último, 
para os desempatar. Se nesta votação restrita o empate persistir em 
relação ao mesmo conjunto de elementos, o Presidente do júri decide 
qual o candidato a eliminar. Se o empate persistir, mas em relação a um 
conjunto diferente de candidatos, repete -se, nesse caso, o processo de 
desempate. 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 admitidos.

7 — Participação aos interessados e decisão — O projeto de ordenação 
final é comunicado aos candidatos, para efeitos de realização da audiên-
cia dos interessados, nos termos do artigo 121.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e nos termos do artigo 27.º do RCCAUA.

8 — Prazo de decisão final:
8.1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o prazo de profe-

rimento da decisão final do júri não pode ser superior a noventa dias segui-
dos, contados a partir da data limite para a apresentação das candidaturas.

8.2 — O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado 
quando o elevado número de candidatos e/ou a especial complexidade 
do concurso o justifique.

8.3 — O prazo referido suspende -se pela realização da audiência 
dos interessados.

9 — Publicação do edital do concurso — Para além da publicação na 
2.ª série do Diário da República, o presente edital é também publicado:

a) Na bolsa de emprego público;
b) No sítio da internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.;
c) No sítio da internet da Universidade dos Açores;
d) Num jornal de expressão nacional, em língua portuguesa.

10 — 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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

08 de julho de 2015. — O Reitor, Prof. Doutor João Luís Roque 
Baptista Gaspar.

208781124 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 7850/2015
Por despacho exarado a 27/05/2015, pelo Vice -Reitor da Universi-

dade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso 
de competência delegada por Despacho n.º 5154/2015, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 18 de maio, foi autorizada 
a contratação da Mestre Ana Catarina Serra Nevado em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
com início a 08/07/2015, na sequência de procedimento concursal, para 
desempenhar funções no Gabinete Técnico da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, com a categoria de Técnica Superior, com o posicionamento 
remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível 
remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
08/07/2015. — A Chefe de Divisão de Gestão de Contratos e Proces-

samento de Abonos e Descontos, Judite Ferreira.
208781392 

 Aviso n.º 7851/2015
Por despacho exarado a 16/06/2015, pelo Vice -Reitor da Universi-

dade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso 
de competência delegada por Despacho n.º 5154/2015, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 18 de maio, foi autorizada a 
contratação da Mestre Ana Isabel Salvado Lindeza em regime de con-
trato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com 
início a 22/06/2015, em período experimental pelo prazo de 180 dias, 
na sequência de procedimento concursal, para desempenhar funções na 
Universidade de Coimbra, com a categoria de Técnica Superior, com 
o posicionamento remuneratório correspondente à 2.ª posição remune-
ratória e ao 15.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única, 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
08/07/2015. — A Chefe de Divisão de Gestão de Contratos e Proces-

samento de Abonos e Descontos, Judite Ferreira.
208781505 

 Aviso n.º 7852/2015
Por despacho exarado a 16/06/2015, pelo Vice -Reitor da Universidade 

de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso de com-
petência delegada por Despacho n.º 5154/2015, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 95, de 18 de maio, foi autorizada a contratação 
da Licenciada Diana Cristina Montenegro Ribeiro em regime de con-
trato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com 
início a 22/06/2015, em período experimental pelo prazo de 180 dias, 
na sequência de procedimento concursal, para desempenhar funções na 
Universidade de Coimbra, com a categoria de Técnica Superior, com 
o posicionamento remuneratório correspondente à 2.ª posição remune-
ratória e ao 15.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única, 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro. (Não carece 
de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

08/07/2015. — A Chefe de Divisão de Gestão de Contratos e Proces-
samento de Abonos e Descontos, Judite Ferreira.

208781902 

 Aviso n.º 7853/2015
Por despacho exarado a 27/05/2015, pelo Vice -Reitor da Universi-

dade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso 
de competência delegada por Despacho n.º 5154/2015, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 18 de maio, foi autorizada a 
contratação da Doutora Arminda Maria Marques Almeida e celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em 
período experimental, com a duração de cinco anos, como Professora 
Auxiliar, em regime de dedicação exclusiva, para o exercício de funções 
no Departamento de Engenharia Civil, sendo que o início retroage a 
10/04/2015, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 10.ºdo Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto, na sua redação atual e do artigo 25.º do 
Estatuto da Carreira Docente Universitária.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
08/07/2015. — A Chefe de Divisão de Gestão de Contratos e Proces-

samento de Abonos e Descontos, Judite Ferreira.
208781132 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso n.º 7854/2015
Por despacho de 29 de maio de 2015 do Presidente do Instituto Su-

perior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade de Lisboa, por 
competência própria:

Doutora Maria Helena Gonçalves Costa Ferreira Monteiro, Pro-
fessora Auxiliar em período experimental, pertencente ao mapa de 
pessoal docente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa, em regime de dedicação exclusiva, autorizada 
a manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, na mesma categoria, decorrido o período experimental, 
com efeitos a 19 de janeiro de 2016, mantendo o vencimento corres-
pondente ao escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos 
docentes universitários.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)


