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(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, na 
página eletrónica da DRH e, por extrato, no prazo máximo de três dias 
úteis contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da referida portaria, 
as atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva 
ponderação da cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha clas-
sificativa e o sistema de valoração final dos métodos, serão facultadas 
aos candidatos sempre que solicitadas.

18 — Composição do júri:
Presidente:
Nuno Filipe Valentim Roma, Professor Auxiliar

Vogais efetivos:
Gonçalo Nuno Gomes Tavares, Professor Auxiliar
Miguel Afonso Dias de Ayala Botto, Vice -Presidente para os Assuntos 

de Pessoal

Vogais suplentes:
Maria da Glória Santos Pinheiro, Técnico Superior
Cláudia Andreia Moura Pinto, Técnico Superior
17 de outubro de 2014. — O Vice -Presidente para os Assuntos de 

Pessoal, Prof. Miguel de Ayala Botto.

ANEXO 1

Temas a abordar na prova de conhecimentos
A avaliação de conhecimentos abordará conceitos básicos de siste-

mas digitais, eletrónica e gestão e manutenção laboratorial, nomeada-
mente:

Sistemas Digitais:
a) Representação digital da informação (bases de numeração; ope-

rações aritméticas nas bases 2, 8 e 16; códigos numéricos e alfanumé-
ricos);

b) Álgebra de Boole e simplificação lógica;
c) Elementos tecnológicos (portas lógicas, famílias lógicas);
d) Circuitos combinatórios elementares (multiplexers, codificadores, 

etc.);
e) Circuitos sequenciais elementares (flip -flops, registos, contadores, 

etc.);
f) Análise e síntese de circuitos digitais.

Eletrónica:
a) Divisores de tensão e de corrente, associação de resistências;
b) Díodos: aplicações (retificadores de 1/2 onda e onda completa);
c) Transformadores e fontes de alimentação;
d) Instrumentação: funcionamento básico de instrumentos de labora-

tório (multímetros e osciloscópios).

Gestão e Manutenção Laboratorial:
a) Inspeção e manutenção de circuitos eletrónicos elementares;
b) Prototipagem de circuitos eletrónicos básicos (soldadura e teste);
c) Noções básicas de sistemas operativos e de redes de computadores, 

na ótica do utilizador.

ANEXO 2

Bibliografia para a prova de conhecimentos
Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação 

(Decreto n.º 42 895, de 31 de março de 1960).
Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia 

Elétrica (Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro).
Manual ITED 2 (sobre Infraestruturas de Telecomunicações em Edi-

fícios, instituído pelo Decreto -Lei n.º 59/2000, de 19 de abril).
Norma Europeia EN 12 464 — 1 (sobre Luminotecnia).
Instruções para Elaboração de Projetos de Obras (Portaria 

n.º 701 -H/2008, de 29 de julho).
Estatuto do Técnico Responsável por Instalações Elétricas (Decreto 

Regulamentar n.º 31/83 de 18 de abril).
Regulamento do Desempenho Energético dos Edifícios (Portaria 

n.º 349 -D/2013, de 02 de dezembro).
Regulamento de Segurança contra Incêndios em Edifícios (Decreto-

-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, e Portaria n.º 1532/2008, de 29 
de dezembro).

António Padilla, “Sistemas Digitais”, Mcgraw -Hill, 2000.

A. Silva Pereira, Mário Água, Rogério Baldaia, “Sistemas Digitais”, 
11.º Ano, Curso Tecnológico de Electrotecnia e Electrónica, Porto Editora.

A. Silva Pereira, Mário Água, Rogério Baldaia, “Sistemas Digitais”, 
12.º Ano, Curso Tecnológico de Electrotecnia e Electrónica, Porto Edi-
tora.

Introdução aos Circuitos Eléctricos e Electrónicos, M. Medeiros Silva, 
5.ª edição, 2011, Fundação Calouste Gulbenkian.

Circuitos Eléctricos — 5.ª Edição Revista, Vítor Cancela Meireles, 
2009 Edições Lidel.

208171648 

 Despacho (extrato) n.º 13037/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico, e para 

efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (do-
ravante designada por LTFP), declara -se que a trabalhadora indicada no 
quadro concluiu com sucesso o seu período experimental na carreira/
categoria indicada, de acordo com o processo de avaliação, elaborado 
nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, que se encontra 
arquivado no seu processo individual. 

Nome Carreira/categoria Data 
do despacho

Natacha Patrícia Moniz Mi-
leu Merino de Cintra.

Técnico Superior/Téc-
nico Superior.

16 de outubro de 
2014.

 17 de outubro de 2014. — O Vice -Presidente para os Assuntos de 
Pessoal, Prof. Miguel Ayala Botto.

208172725 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 967/2014
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 cinco de junho de dois mil e catorze, 
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 Letras (Estudos de Tradução) da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas desta Universidade.

O presente concurso é documental, tem carácter 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 na área de 

Tradução ou área afim e dominar, com proficiência escrita e falada, as 
línguas portuguesa e inglesa.

Os candidatos deverão, ainda, ser detentores de um curriculum forte 
em tradução de Inglês

II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos de preferência 
em suporte digital, presencialmente 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 on -line.

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 impressos ou em suporte digital (CD/pen) do curri-
culum do candidato, bem como dos trabalhos nele mencionados;

c) 8 Exemplares de um plano de desenvolvimento 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 competi-
tivo com explicitação de metas quinquenais para a avaliação do plano, 
impressos ou em suporte digital (CD/pen).
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Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de 
recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por decla-
ração prestada no requerimento/formulário, disponível na Divisão de 
Concursos e Provas Académicas da Reitoria da UNL e online.

Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo supramencionado, os seus 
requerimentos/formulários instruídos com os documentos atrás referidos.

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 livros e artigos científicos, publicados em revis-
tas da especialidade com arbitragem científica (0 — 25);

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.ºs ciclos (relatórios de estágio e 
trabalhos de projeto) (0 — 10);

1.4 — Comunicações apresentadas em congressos e colóquios científi-
cos e outra atividade científica relevante (prémios, bolsas, integração 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 disciplinar do concurso (0 -5).
2.2 — Qualidade do material pedagógico apresentado (planos de 

aulas, 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 de carreira com explicitação de metas 

quinquenais para avaliação do plano (20 %)
4.1 — Demonstração de potencial para docência em várias disciplinas 

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 Nunes Abrantes, Pró -Reitor da 

Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências (Despa-
cho 14013/2013, publicado no DR, 2.ª série, n.º 212 de 1 de Novembro 
de 2013)

Vogais: Doutora Teresa Maria Menano Seruya, Professora Catedrática 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;

Doutor Carlos Francisco Mafra Ceia, Professor Catedrático da Facul-
dade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;

Doutora Maria Rute Vilhena Costa, Professora Associada 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;

Doutor Kenneth David Callahan Professor Associado da Universidade 
de Aveiro.

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.
20 de outubro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
208174661 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Desporto

Despacho (extrato) n.º 13038/2014
Delego e subdelego por este despacho, nos termos previstos no ar-

tigo 18.º, n.º 3 dos Estatutos da Faculdade de Desporto da Universidade 
do Porto, no Prof. Doutor António Manuel Leal Ferreira Mendonça da 
Fonseca, Subdiretor do Conselho Executivo, as minhas competências 
próprias e delegadas no período de 27 a 31 de outubro de 2014, durante 
o qual me encontro ausente em serviço oficial.

16 de outubro de 2014. — O Diretor, Jorge Olímpio Bento.
208170149 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Despacho (extrato) n.º 13039/2014
Nos termos da alínea i) do n.º 2 do artigo 26.º dos Estatutos do Ins-

tituto Politécnico de Castelo Branco é provida no cargo de Diretora 
da Escola Superior de Gestão, em regime de comissão de serviço, a 
Professora Adjunta Ana Rita Baptista Garcia, com efeitos a partir de 
21 de outubro de 2014.

16 de outubro de 2014. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão Maia.
208170579 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 13040/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

26.05.2014, foi autorizada a proposta ao contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com período experimental de 5 anos 
de Maria João Areal Rothes Marques Vicente como Professora Adjunta, 
para a Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de 
Lisboa, com inicio a 23.01.2014, posicionado no escalão 1 índice 185 
da tabela do pessoal do ensino superior politécnico.

14 de agosto de 2014. — O Vice -Presidente, Manuel de Almeida 
Correia.

208175358 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal

Despacho n.º 13041/2014
Nos termos do n.º 3 do artigo 22.º dos Estatutos da Escola Superior 

de Tecnologia de Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal, homolo-
gados pelo Despacho n.º 861/2010, publicado no Diário da República 
n.º 8, 2.ª série, de 13 de janeiro de 2010, designo o subdiretor da Escola 
Superior de Tecnologia de Setúbal, José António da Conceição Palma, 
para me substituir nas minhas faltas e impedimentos.

16 de outubro de 2014. — O Diretor, Prof. Doutor Nuno Pereira.
208171891 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Anúncio (extrato) n.º 255/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 153/2001, 

de 7 de maio, publica -se a lista do equipamento doado pelo Instituto 
Politécnico de Viseu (IPViseu), no primeiro semestre do ano de 2014. 

Entidade Beneficiário Designação dos bens

IPViseu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santa Casa da Misericórdia de Viseu. . . . . 11 monitores + 11 computadores, adquiridos em 2006

 17 de outubro de 2014. — O Presidente do IPV, Engenheiro Fernando Lopes Rodrigues Sebastião.
208171818 


