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 8.3.2 — Unidades curriculares (até ao máximo de duas) do 2.º se-
mestre. 

Prestação Valor Período de pagamento

1.ª 286,96+seguro
(266,96€ +20€+seguro)

De 15 a 31 de janeiro de 2015.

2.ª 266,97€ De 15 a 30 de abril de 2015.

 9 — O pagamento da propina poderá ser efetuado através de:
a) Multibanco (unicamente para as situações referidas nos pontos 8.1 

e 8.2) — os estudantes receberão no momento da inscrição/matrícula a 
indicação das referências de Multibanco (das prestações);

b) Na Tesouraria da FMH — os estudantes deverão dirigir -se à Di-
visão de Gestão de Assuntos Académicos antes de efetuar o pagamento 
na Tesouraria;

c) Cheque — à ordem de FMH e com a indicação, no verso, do nome e 
n.º de estudante, para a seguinte morada: Divisão de Gestão de Assuntos 
Académicos da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de 
Lisboa, Estrada da Costa, Cruz -Quebrada, 1495 -688 Dafundo.

10 — Findos os prazos estabelecidos no ponto 8 do presente regula-
mento, o Presidente notificará, sob a forma de edital a afixar em locais de 
estilo — como disposto na alínea b) do artigo 66.º e na alínea d) do n.º 1 
do artigo 70.º do Código do Procedimento Administrativo, publicado no 
Decreto -Lei n.º 442/91 de 15 de novembro — e através de e -mail, os 
estudantes que se encontram em situação de incumprimento.

11 — Após os prazos definidos no ponto 8, o estudante que pretenda 
regularizar o pagamento da propina fica sujeito ao pagamento do valor 
em dívida acrescido dos respetivos juros moratórios calculados, multi-
plicado pelo tempo entretanto decorrido desde o termo do prazo previsto 
para o seu pagamento, à taxa de juro anual fixada por lei, aplicável 
pelo regime de juros previsto no artigo 559.º, n.º 1, do Código Civil e 
Portarias nele previstas.

12 — Os estudantes abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 358/70 de 29 
de julho (Antigos combatentes de operações militares e seus filhos) 
devem, no prazo definido para o pagamento da 1.ª prestação da propina, 
entregar na Divisão de Gestão de Assuntos Académicos os documentos 
necessários para a instrução do processo.

13 — Aos estudantes que sejam colocados noutros estabelecimentos de 
ensino através do regime de transferência ou mudança de curso só será en-
viado o processo individual se o estudante tiver a situação regularizada.

14 — Para os estudantes que tenham requerido a atribuição de Bolsa 
de Estudo aos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, o 
pagamento da propina só se realizará após o proferimento da decisão 
final do processo; o estudante dispõe de um prazo de 10 dias úteis para 
regularizar a sua situação, sem juros. Findo este prazo, aplica -se o 
disposto no ponto 15.

15 — O não pagamento das importâncias devidas implica, de acordo 
com o artigo 29.º da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto:

a) A nulidade de todos os atos curriculares praticados no ano letivo 
a que o incumprimento da obrigação se reporta;

b) A suspensão da matrícula e da inscrição anual, com a privação 
do direito de acesso aos apoios sociais até à regularização dos débitos, 
acrescidos dos respetivos juros, no mesmo ano letivo em que ocorreu o 
incumprimento da obrigação.

16 — Os estudantes que se encontram em situação de incumprimento 
dispõem de um prazo de 20 dias úteis, a partir da afixação do edital e da 
comunicação ao estudante referido no ponto 11 do presente regulamento, 
para, em audiência escrita, dizerem o que se lhes oferecer.

17 — A decisão definitiva de declarar a nulidade dos atos curriculares 
praticados no ano letivo a que o incumprimento da obrigação se reporta 
será proferida após a audiência prévia.

O regulamento produz efeitos para o ano letivo de 2014/2015.
15 de julho de 2014. — O Presidente da Faculdade, Prof. Doutor José 

Manuel Fragoso Alves Diniz.
207982968 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 8730/2014
Por despacho do Reitor da Universidade da Madeira, Professor Doutor 

José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo, datado de 29/11/2013:

Doutor Miguel Xavier Jesus Josefat Fernandes, Professor Auxiliar, 
do Centro de Competência das Ciências Exatas e da Engenharia — au-

torizada a licença sem vencimento, por um período de 12 meses, com 
efeitos a 01 de dezembro de 2013. (Isento de fiscalização prévia Secção 
Regional da Madeira do Tribunal de Contas).

29 de maio de 2014. — A Administradora, Susana Teles.
207978512 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 683/2014
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 05/06/2014, faz saber que está aberto 
concurso documental, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar do dia ime-
diato ao da publicação deste Edital no D. R., para recrutamento de 1 posto 
de trabalho de Professor Auxiliar para a Área disciplinar de Ciências 
da Comunicação/Comunicação Política e Estratégica 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 aludido 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 grau de doutor na área de 

Ciências da Comunicação, com especialidade em Comunicação Estra-
tégica e dominar a língua portuguesa ou inglesa falada e escrita.

Dá -se preferência a candidatos com curriculum na área do marketing 
digital

II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos, presencial-
mente 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 online

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

a) Documento comprovativo do preenchimento dos requisitos exi-
gidos no número I;

b) 8 exemplares do curriculum do candidato e dos trabalhos nele 
mencionados, impressos ou em suporte digital (CD);

c) 8 exemplares do plano de desenvolvimento da carreira que 
ateste o potencial do candidato para a docência de várias disciplinas, 
na sua área científica, grau de especialização e internacionalização 
da sua investigação e capacidade de recrutamento de financiamento 
competitivo com explicitação de metas quinquenais para avaliação 
do plano.

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

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 Artigos e Livros Científicos, publicados em 
revistas da especialidade, com arbitragem científica, de preferência 
indexados na WoS ou Scopus (0 - 30);

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.º ciclos (Relatórios de Estágio e 
Trabalhos de Projeto) (0 - 5);

1.4 — Comunicações apresentadas em Congressos e Colóquios Cien-
tíficos e Outra Atividade Científica relevante (Prémios, Bolsas, integra-
ção 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 do concurso — (0 - 5);



Diário da República, 2.ª série — N.º 145 — 30 de julho de 2014  19501

2.2 — Qualidade do material pedagógico apresentado (planos de au-
las, 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 da carreira, apresentado em in-

glês — (20 %)
4.1 — Demonstração de potencial para a docência em várias discipli-

nas 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 Gordo Nunes Abrantes, Pró -Reitor 
da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências.

Vogais:

Doutor Jim Blythe, Professor/ University of Plymouth/UK;
Doutor João de Deus Santos Sáàgua, Professor Catedrático da Facul-

dade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.;
Doutor Francisco Rui Nunes Cádima, Professor Catedrático da da 

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

Doutora Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil, Professora Asso-
ciada da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica 
Portuguesa;

Doutora Ana Mafalda Gonçalves Eiró Gomes, Professora Coordena-
dora da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico 
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 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.

21 de julho de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 
Bensabat Rendas.

207981128 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Farmácia

Despacho n.º 9832/2014
Considerando que a técnica superior Maria das Dores Domingues 

Basto Oliveira de Sousa Lobo requereu a alteração de posicionamento 
remuneratório, em virtude de ter concluído em 15 de abril de 2013, um 
módulo completo de três anos de exercício de funções como dirigente e 
atendendo ao disposto no n.º 1 do artigo 29.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
conjugado com o n.º 3 do artigo 25.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, 
determino a alteração do seu posicionamento remuneratório para o nível 
remuneratório 14 e posição remuneratória 57, com efeitos a 16 de abril 
de 2013, cujos efeitos ficam suspensos, por força do estabelecido no 
n.º 5 do artigo 24.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, no n.º 1 
do artigo 20.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e no n.º 1 do 
artigo 39.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, conjugada com a 
norma constante da alínea c) do artigo 129.º do Código do Procedimento 
Administrativo. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

22 de julho de 2014. — O Diretor da Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto, Prof. Doutor José Luís Fontes da Costa Lima.

207983948 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Despacho (extrato) n.º 9833/2014
Por despacho de 02 de julho de 2014 do Reitor da Universidade de 

Trás -os -Montes e Alto Douro:
Doutora Maria João Magalhães Gaspar — autorizada a celebração 

do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
como Professora Auxiliar desta Universidade, sendo remunerada pelo 
escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes 
universitários, com efeitos a 27 de julho de 2014, no seguimento da 
contratação anteriormente efetuada ao abrigo do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária.

22 de julho de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Huma-
nos, Eliana da Costa Barros.

207983607 

 Despacho (extrato) n.º 9834/2014
Por despacho de 2 de julho de 2014, do reitor da Universidade de 

Trás -os -Montes e Alto Douro:
Doutor Octávio José Rio do Sacramento — celebrado contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período 
experimental, como professor auxiliar, com efeitos a partir de 5 de 
junho de 2014, com direito ao vencimento mensal correspondente ao 
escalão 1, índice 195, a que se refere o anexo n.º 1 do Decreto -Lei 
n.º 408/89, de 18 de novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

22 de julho de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Huma-
nos, Eliana Costa Barros.

207983559 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Declaração de retificação n.º 784/2014
Por ter saído com inexatidão o n.º 2 do artigo 10.º e o artigo 12.º do 

Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes do Instituto Politéc-
nico de Coimbra, aprovado pelo despacho n.º 9312/2014, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 17 de julho de 2014, retifica -se 
que no n.º 2 do artigo 10.º onde se lê «O valor correspondente à parcela 
[(Rb[TI]/360) da fórmula apresentada no ponto anterior reverte para o 
docente» deve ler -se «O valor correspondente à parcela [(Rb[TI]/360)*Z] 
da fórmula apresentada no ponto anterior reverte para o docente».

No artigo 12.º deve ler -se «11 — Cada hora letiva prestada para além 
das vinte horas corresponde a hora e meia do período restante.».

18 de julho de 2014. — O Presidente, Rui Jorge da Silva Antunes.
207978375 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Aviso n.º 8731/2014
Nos termos da al. d), do n.º 1, do artigo 70.º do CPA, e para os devidos 

efeitos, Helton Carlos Semedo Monteiro, fica notificado para no prazo 
de 15 dias, querendo, apresentar alegações relativamente ao projeto de 
decisão contido no Despacho n.º 27/P.IPG/2014, de 24 de fevereiro, 
do Presidente do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), no sentido de 
declaração de nulidade da sua matrícula e inscrição, cujo despacho 
se encontra disponível para consulta no seu processo individual junto 
da secretaria dos serviços académicos do IPG, no horário normal de 
expediente.

22 de julho de 2014. — O Presidente do IPG, Prof. Doutor Cons-
tantino Mendes Rei.

207983429 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho n.º 9835/2014

Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a nova 
redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e na sequência do 
procedimento concursal aberto nos termos legalmente estabelecidos, foi 
nomeada, por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 




