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Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total

Contacto

T TP PL TC S E OT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Fundamentos de Controlo  . . . . . . . . . . . . . . SDC Semestral  . . . . 168 42 10,5 10,5 0 0 0 0 6,0
Propagação e Antenas  . . . . . . . . . . . . . . . . . Tele Semestral  . . . . 168 42 10.5 10.5 0 0 0 0 6,0
Circuitos Eletrónicos Básicos  . . . . . . . . . . . Electr Semestral  . . . . 168 42 10.5 10.5 0 0 0 0 6,0
Sistemas Elétricos e Eletromecânicos  . . . . . Energ Semestral  . . . . 168 42 10.5 10.5 0 0 0 0 6,0
Programação de Sistemas Computacionais Comp Semestral  . . . . 168 42 0 21 0 0 0 0 6,0

 3.º Ano, 2.º Semestre

QUADRO N.º 7 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total

Contacto

T TP PL TC S E OT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Micro e Nano eletrónica. . . . . . . . . . . . . . . . Electr Semestral  . . . . 210 42 14 14 0 0 0 0 7,5
Instrumentação e Aquisição de Sinais  . . . . . Electr Semestral  . . . . 168 42 0 21 0 0 0 0 6,0
Eletrónica dos Sistemas Embebidos  . . . . . . Electr Semestral  . . . . 168 42 7 14 0 0 0 0 6,0
Sistemas de Comunicações  . . . . . . . . . . . . . Tele Semestral  . . . . 210 42 14 14 0 0 0 0 7,5
Comunicação Oral e Escrita. . . . . . . . . . . . . CT Semestral  . . . . 84 0 21 0 0 0 0 0 3

 207102755 

 3.º Ano, 1.º Semestre

QUADRO N.º 6 

 Faculdade de Motricidade Humana

Edital n.º 727/2013

Concurso para 1 lugar de Professor Auxiliar nas áreas disciplinares 
de Psicologia e Comportamento Motor ou de Pedagogia e Meto-
dologias de Intervenção nas Atividades Motoras da Faculdade de 
Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa.
Faz  -se saber que, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar do dia 

imediato ao da publicação do presente Edital no Diário da República, 
está aberto concurso documental internacional para recrutamento na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, de uma vaga 
de Professor Auxiliar, na área disciplinar de Psicologia e Comporta-
mento Motor ou na área de Pedagogia e Metodologias de Intervenção 
nas Atividades Motoras da Faculdade de Motricidade Humana da 
Universidade Técnica de Lisboa, nos termos dos artigos 37.º a 51.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 mais legislação aplicável, designadamente do 
Regulamento Geral de Concursos para Recrutamento de Professores 
Catedráticos, Associados e Auxiliares da Universidade Técnica de 
Lisboa (abreviadamente designado RGC da UTL), aprovado por 
despacho reitoral n.º 13071/2010 publicado no Diário da República, 
2.ª série, N.º 156, de 12 de agosto de 2010.

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 Admi-
nistração 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 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.”

Em conformidade com os artigos 37.º a 51.º do ECDU e demais 
legislação aplicável, e com disposto no artigo 9.º do RGC da UTL, 
observar -se -ão as seguintes disposições:

I — Despacho de autorização
Despacho de 26/06/2013, do Reitor da Universidade Técnica de 

Lisboa
II — Local de trabalho
Faculdade de Motricidade Humana, Estrada da Costa 1495 -688 Cruz 

Quebrada,
Portugal
III — Requisitos de admissão
Os candidatos serão admitidos a concurso se cumprirem os seguintes 

requisitos:
a) Serem titulares do grau de doutor.
b) Possuírem domínio da língua portuguesa falada e escrita — os 

candidatos de nacionalidade estrangeira, exceto os dos Países de Ex-
pressão Oficial Portuguesa, deverão entregar diploma reconhecido 
oficialmente, comprovativo do domínio da escrita e da oralidade da 
Língua Portuguesa.

c) Instruírem a candidatura de acordo com o definido no Capítulo IX.

IV — Requisitos à admissão em mérito absoluto
Serem detentores de um currículo científico e pedagógico e que se 

situe na área disciplinar a que são opositores.
V — Critérios de seleção e seriação, respetiva ponderação e sistema 

de valoração final
O concurso para provimento de lugares de professor Auxiliar, destinam-

-se a averiguar a capacidade e o desempenho dos candidatos nos diferen-
tes aspetos que, nos termos do artigo 4.º do ECDU, integram o conjunto 
das funções a desempenhar.

O método de seleção e seriação tem por base os elementos no n.º 6.º 
do artigo 50.º do ECDU e do artigo 5.º do RGC da UTL e incide sobre 
as seguintes vertentes:

1 — Investigação (45 %)
2 — Projeto de ensino e investigação (10 %)
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3 — Pedagogia e ensino (35 %)
4 — Extensão universitária (10 %). Inclui a divulgação Científica e 

Valorização Económica e Social do Conhecimento, que se designará 
neste concurso por Transferência de Conhecimento.

A avaliação curricular do mérito dos vários candidatos em cada uma 
destas vertentes deve ter em consideração a área disciplinar em que o 
candidato é opositor. Os parâmetros a ter em consideração na avalia-
ção curricular do mérito dos candidatos em cada uma das vertentes e 
a ponderação a atribuir a cada uma delas na classificação final são os 
que a seguir se discriminam:

1 — Investigação Científica 45 % (Ponderação repartida pelos crité-
rios de Publicações Científicas (0.65) Projetos Científicos (0.25) Reco-
nhecimento pela comunidade científica internacional (0.10))

a) Publicações científicas na área disciplinar a que se candidata: 
parâmetro que tem em conta os livros, capítulos de livros, artigos em 
revistas científicas e em atas de conferências internacionais em revistas 
com sistema de arbitragem de que o candidato foi autor ou coautor, 
considerando:

A sua natureza;
O fator de impacto (ISI) tendo em consideração o posicionamento da 

revista no conjunto das revistas da mesma área disciplinar;
O número de citações;
A inovação;
A diversidade;
A multidisciplinaridade;
A colaboração internacional;
A importância das contribuições para o avanço do estado atual do 

conhecimento.

b) Participação em projetos sujeitos a concurso numa base competitiva, 
tendo em conta a dimensão, a importância das contribuições, a inovação 
e a diversidade dos mesmos assim como a dinamização da atividade 
científica desenvolvida no âmbito do projeto.

c) Reconhecimento pela comunidade científica internacional parâ-
metro que tem em conta:

Prémios de sociedades científicas;
Participação em comissões de programa de eventos científicos;
Realização de palestras convidadas em reuniões científicas ou noutras 

universidades;
Participação como membro de sociedades científicas de admissão 

competitiva e outras distinções similares.

2 — Projeto de ensino e investigação 10 %
O candidato deverá ainda apresentar um Projeto de Ensino e Inves-

tigação devendo indicar:
a) A pertinência para o desenvolvimento de uma ou mais das unidades 

curriculares na área a que é opositor;
b) A relevância para a formação dos estudantes;
c) Os recursos necessários, a metodologia adotada e os resultados 

esperados de acordo com uma linha de tempo também expressa.

3 — Ensino 35 % (Ponderação repartida pelos critérios de Conteúdos 
Pedagógicos (0.3) atividade de ensino (0.2), inovação (0.2) e Acompa-
nhamento e Orientação de Alunos (0.3)).

a) Conteúdos pedagógicos: parâmetro que tem em conta as publica-
ções, aplicações informáticas de âmbito pedagógico que o candidato 
realizou ou participou na realização, tendo em consideração a sua natu-
reza e o seu impacto na comunidade nacional e internacional traduzido, 
por exemplo, na tiragem no caso das publicações e utilização restrita 
à FMH ou alargada a outras instituições de ensino superior para todos 
os itens mencionados.

b) Atividade de ensino: parâmetro que tem em conta as unidades cur-
riculares que o candidato lecionou tendo em consideração a diversidade, 
a prática pedagógica e o universo dos alunos.

c) Inovação: parâmetro que tem em conta a capacidade demonstrada 
pelo candidato na promoção de novas iniciativas pedagógicas, tais como:

a participação na reestruturação de grupos de unidades curriculares 
ou de planos de estudos;

o aperfeiçoamento da prática pedagógica.

d) Acompanhamento e orientação de estudantes: parâmetro que tem 
em conta a orientação de alunos de licenciatura, levando em linha de 
conta o número, a qualidade, o âmbito e o impacto científico/tecnológico 
das publicações, dos trabalhos finais de curso resultantes, distinguindo 
especialmente os trabalhos publicados e premiados.

4 — Extensão universitária 10 %: Transferência de Conhecimento 
considerando a prestação de serviços, consultoria e divulgação de 

ciência e tecnologia. Os serviços à comunidade científica e à socie-
dade têm em conta:

A participação em iniciativas de divulgação e promoção artística, 
científica e tecnológica junto das comunidades artística e científica, da 
comunicação social, das empresas e da sociedade em geral, atendendo 
à sua natureza e os resultados alcançados;

A participação em ações ou programas de intervenção comunitária 
com impacto social relevante para a melhoria da qualidade de vida e 
valorização social;

Publicações de divulgação artística, científica e tecnológica onde se 
inclui artigos em revistas e conferências nacionais e outras publicações 
de divulgação artística, científica e tecnológica, atendendo ao seu im-
pacto profissional e social.

Cada membro do júri procede à avaliação do mérito dos candidatos 
relativamente a cada uma das vertentes em apreço 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) Construção de uma lista ordenada dos candidatos com base na qual 
participa na votação individual e justificada que conduz à ordenação final 
dos candidatos, nos termos do artigo 22.º do RGC da UTL.

VI — Parâmetros preferenciais
a) Existência de pelo menos uma publicação efetuada na área dis-

ciplinar do concurso a que é opositor, nomeadamente, no âmbito do 
Desenvolvimento Motor, da Aprendizagem Motora do Comportamento 
Motor, das Metodologias de Intervenção nas Atividades Motoras ou 
da Educação Física Escolar considerada pelo candidato como a mais 
relevante, (acompanhadas de uma justificação sucinta), considerando a 
importância científica, importância da contribuição do autor, e origina-
lidade, impacto da revista ou qualidade da editora, e citações.

b) Experiência na orientação e acompanhamento de alunos na área 
disciplinar do concurso a que é opositor.

c) Experiência de lecionação na área do concurso a que é opositor, 
considerando a participação em publicações pedagógicas, importância da 
contribuição do autor, impacto da publicação e ou qualidade da editora.

VII — Audições Públicas
O júri deliberará na primeira reunião sobre a necessidade de proceder à 

realização de audições públicas para os candidatos aprovados em mérito 
absoluto e que se destinam, em exclusivo, a melhor esclarecer o que 
conste do Curriculum Vitae apresentado pelos candidatos.

Havendo necessidade de realizar estas audiências públicas as mes-
mas terão lugar entre o 10.º dia e o 30.º dia subsequentes à data limite 
para entrega de candidatura, sendo todos os candidatos informados, 
com uma antecedência mínima de 5 dias, da data e local em que essas 
audições terão lugar.

VIII — Apresentação de candidaturas
As candidaturas deverão ser entregues ou enviadas em papel e em 

suporte digital (CD ou DVD), na Divisão de Gestão dos Recursos Hu-
manos da Faculdade de Motricidade Humana Estrada da Costa 1495 -688 
Cruz Quebrada Portugal.

IX — Instrução da Candidatura
O processo de candidatura é instruído com os seguintes elementos:
a) Requerimento dirigido ao Presidente da Faculdade de Motricidade 

Humana, contendo identificação completa, residência ou endereço de 
contacto, endereço eletrónico de contacto, número de telefone e pro-
fissão;

b) Declaração, sob compromisso de honra, de que satisfaz os requisitos 
previstos na lei e no presente edital relativos à admissão do concurso;

c) Certificados ou cópia dos documentos comprovativos do preen-
chimento dos requisitos de admissão fixados no capítulo III, designa-
damente, a certidão de doutoramento e a certidão de agregação, exceto 
para os casos correspondentes à obtenção do grau de doutor ou do título 
de agregado na Faculdade de Motricidade Humana;

d) Três exemplares impressos do curriculum vitae do candidato, 
onde constem as atividades de ensino, investigação, transferência de 
conhecimento e gestão universitária que sejam consideradas relevantes 
para o concurso.

e) Dez exemplares em suporte digital (CD ou DVD) contendo os 
seguintes documentos:

Curriculum vitae do candidato em formato eletrónico (pdf), com indi-
cação da atividade desenvolvida nos diferentes aspetos que, nos termos 
do artigo 4.º do ECDU, integram o conjunto de funções a desempenhar 
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por um professor Auxiliar. Deve ter em consideração as vertentes e os 
parâmetros de avaliação constantes do capítulo IV do presente edital que 
sejam considerados relevantes para a área disciplinar em que é aberto 
o concurso e estar estruturado de acordo com o modelo disponível na 
página eletrónica da Faculdade;

Versão eletrónica (pdf) dos trabalhos mencionados no curriculum 
vitae apresentado e que os candidatos considerem relevantes para a 
apreciação do júri.

No curriculum vitae em formato eletrónico (pdf) devem ser assina-
lados os dez trabalhos que o candidato considera mais representativos, 
nomeadamente no que respeita à sua contribuição para o desenvolvi-
mento e evolução da área disciplinar a que se propõe concorrer.

As instruções e ficheiros da apresentação da candidatura encontram -se 
disponíveis na página internet da Divisão de Gestão dos Recursos Hu-
manos da Faculdade de Motricidade Humana Faculdade de Motricidade 
Humana, no endereço http://www.fmh.utl.pt

X — Idioma
Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados 

em língua Portuguesa.
XI — Constituição do Júri
O júri é constituído pelo reitor da Universidade Técnica de Lisboa, 

que preside, e pelos seguintes vogais:
Prof. Doutor Rui Adelino Machado Gomes, Professor Catedrático da 

Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade 
de Coimbra;

Prof. Doutor António Manuel Leal Ferreira Mendonça da Fonseca, 
Professor Catedrático da Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto;

Prof.ª Doutora Maria Beatriz Ferreira Leite de Oliveira Pereira, Pro-
fessora Associada com Agregação do Instituto de Educação da Univer-
sidade do Minho;

Prof.ª Doutora Maria Olga Fernandes Vasconcelos, Professora Asso-
ciada da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto;

Prof.ª Doutora Maria Isabel Martins Mourão Carvalhal, Professora 
Associada da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro;

Prof.ª Doutora Maria Leonor Frazão Moniz Pereira da Silva, Profes-
sora Catedrática da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade 
Técnica de Lisboa;

Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz, Professor Catedrá-
tico da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica 
de Lisboa;

Prof. Doutor Sidónio Olivério da Costa Serpa, Professor Catedrático 
da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de 
Lisboa.

3 de julho de 2013. — O Presidente da FMH, Prof. Doutor Carlos 
Alberto Ferreira Neto.

207107089 

 Instituto Superior Técnico

Aviso n.º 9289/2013

Procedimento concursal para o preenchimento de 05 postos 
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do mapa 
de pessoal do IST, para a área de secretariado e apoio ao ensino
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, torna -se público que, por despacho do 
Presidente do Instituto Superior Técnico, de 08 de julho de 2013, se 
encontra aberto procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado através 
de contrato de trabalho em funções públicas, tendo em vista o preenchi-
mento de 05 (cinco) postos de trabalho no Mapa de Pessoal do Instituto 
Superior Técnico da carreira geral de técnico superior, para a área de 
Secretariado e Apoio ao Ensino.

Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), 
na sua atual redação, Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro (RCTFP), na 
redação vigente, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril (doravante de-
signada por Portaria), Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, diploma 
que aprovou o Orçamento de Estado para 2013 (doravante designada por 
LOE 2013) e a Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro (diploma 
que aprovou a tabela remuneratória única).

Para os efeitos do estipulado nos artigos 4.º e 54.º da Portaria, declara-
-se não estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio orga-
nismo e que, não tendo sido publicitado qualquer procedimento concursal 

para constituição de reservas de recrutamento, não foi efetuada consulta 
prévia à Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas, enquanto Entidade Centralizada para Constituição de Reservas 
de Recrutamento (ECCRC), por se considerar temporariamente dispen-
sada. O presente processo assume a forma de procedimento concursal 
comum, constituindo -se reserva de recrutamento no organismo para 
todos os candidatos aprovados e não contratados, válido pelo prazo de 
18 meses, nos termos do artigo 40.º da Portaria.

1 — Local de trabalho: Instituto Superior Técnico, Campus da Ala-
meda (Avenida Rovisco Pais, 1049 -001 Lisboa), Campus do Tagus-
park (Av. Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva, 2744 -016 Porto Salvo) 
ou Campus Tecnológico e Nuclear (Estrada Nacional 10, 2695 -066 
Bobadela LRS).

2 — Caracterização dos postos de trabalho: Cinco postos de trabalho 
a ocupar na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, em conformidade com o estabelecido no Mapa 
de Pessoal aprovado para 2013. Funções consultivas, de estudo, planea-
mento, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, 
que fundamentam e preparam a decisão, na área de secretariado e apoio 
ao ensino, incluindo: assessoria à administração universitária pública; 
assessoria à organização de eventos públicos; organização de processos 
de aquisição de bens e serviços em entidades públicas; organização de 
processos de missões; assessoria à gestão de projetos de investigação; 
assessoria à gestão de processos académicos.

3 — Posicionamento remuneratório: O posicionamento remuneratório 
dos trabalhadores recrutados terá em conta o preceituado no artigo 55.
º da LVCR e obedecerá aos limites impostos pelo artigo 38.º da LOE 
2013, estando vedada qualquer valorização remuneratória dos candidatos 
integrados na categoria correspondente ao posto de trabalho publicitado. 
A posição remuneratória de referência é a 2.ª da carreira de técnico 
superior, correspondente ao nível remuneratório 15 da tabela remune-
ratória única, sendo a remuneração base máxima a propor, no âmbito 
da negociação, durante o ano de 2013, de € 1201,48 (mil duzentos e um 
euros e quarenta e oito cêntimos).

4 — Requisitos de admissão
4.1 — Requisitos gerais — São requisitos de admissão necessários 

à constituição da relação jurídica de emprego público os constantes do 
artigo 8.º da LVCR, sob pena de exclusão do procedimento:

i) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, lei especial ou convenção internacional;

ii) Ter 18 anos de idade completos;
iii) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não estar 

interdito para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
iv) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício das funções;
v) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

4.2 — Requisitos habilitacionais: é exigida Licenciatura, não sendo 
permitida a substituição do nível habilitacional por formação ou expe-
riência profissional.

4.3 — Requisitos preferenciais: experiência profissional comprovada 
na área de secretariado e apoio ao ensino na Administração Pública.

5 — Para efeitos do presente procedimento concursal de recrutamento 
não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando 
em mobilidade especial, ocupem postos de trabalho previstos no mapa 
de pessoal do serviço, idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação 
se publicita o procedimento, de acordo com o disposto na alínea l), n.º 3, 
do artigo 19.º da Portaria.

6 — O presente recrutamento efetua -se de entre trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previa-
mente estabelecida e, ainda, de entre trabalhadores com relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem 
relação jurídica de emprego público previamente constituída.

7 — Os candidatos devem reunir os requisitos referidos nos números 
anteriores até à data limite de apresentação das candidaturas.

8 — Prazo e forma para apresentação das candidaturas
8.1 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria.
8.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigato-

riamente, em suporte de papel, mediante preenchimento do formulá-
rio de candidatura aprovado pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, 
publicado no D.R., 2.ª série, n.º 89, de 08 de maio de 2009 e o envio 
dos anexos nele referidos. O formulário está disponível na Direção de 
Recursos Humanos (DRH) do IST, sita na Av. Rovisco Pais, 1049 -001 
Lisboa, e na página eletrónica http://drh.ist.utl.pt/files/R6_V1.1_Formu-
lario_procedimento_concursal.dot, podendo ser entregues pessoalmente 
no Atendimento da DRH, nos dias úteis das 10.00 às 12.00 horas e das 
14.00 às 16.00 horas, ou remetidas por correio registado com aviso de 
receção, para a morada acima indicada.




