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Para o efeito deverá ser preenchido, obrigatoriamente, o formulário 
aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, disponível em 
http://www.ulisboa.pt/ na área reservada aos Recursos Humanos, e 
enviar por correio registado com aviso de receção para Departamento 
de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa 
para Alameda da Universidade, 1649 -004 Lisboa, ou entregar pessoal-
mente, na mesma morada, durante o horário normal de expediente, até 
ao termo do prazo indicado.

2 — Mais se informa que os resultados da Entrevista Profissional de 
Seleção e proposta de Lista Unitária de Ordenação Final se encontra 
disponível para consulta em placard afixado nas instalações da Reitoria 
da Universidade de Lisboa sito na Alameda da Universidade, 1649 -004 
Lisboa, podendo ainda ser consultada em http://www.ulisboa.pt/ na área 
reservada aos Recursos Humanos.

6 de outubro de 2014. — O Presidente do Júri, João Manuel da Silva 
Roquette.

208175114 

 Faculdade de Arquitetura

Louvor n.º 538/2014
Por meu despacho de 30/07/2014, proferido por delegação de com-

petências:
Considerando o relevante desempenho e dedicação, competência 

e exemplar profissionalismo da Professora Doutora Ana Marta das 
Neves Santos Feliciano o Conselho Pedagógico da Faculdade de Ar-
quitetura da Universidade de Lisboa, propõe que seja apresentado um 
voto de louvor e reconhecimento pela competência e dedicação que 
vem demonstrando nos últimos anos nas diversas funções que lhe 
têm sido cometidas naquele Conselho, docente de elevada formação 
humana, de alto sentido do dever, responsabilidade e de manifesta 
sociabilidade, a Profª Doutora Ana Marta das Neves Santos Feliciano 
revelou no exercício das suas funções, especiais capacidades pedagó-
gicas, elevada competência técnico -profissional e relações humanas, a 
par de uma total disponibilidade no âmbito das diferentes atividades 
desenvolvidas, sempre com eficiência e de forma prestigiante para o 
cumprimento da missão da FAULisboa, sejam considerados muito 
relevantes e de elevado mérito.

20 de outubro de 2014. — O Presidente da Faculdade, Doutor José 
Manuel Pinto Duarte, professor catedrático.

208177148 

 Despacho n.º 13080/2014
Por despacho do Sr. Diretor cessante da Faculdade de Belas -Artes da 

Universidade de Lisboa, de 07 de maio de 2014, no uso de delegação 
de competências, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, 
de 20 de novembro de 2013:

Doutora Sandra Sofia Figueiredo Gonçalves — Assistente da Fa-
culdade de Belas -Artes, celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado em período experimental, por cinco 
anos como Professora Auxiliar, com efeitos a partir de 08 de março de 
2014 posicionada no escalão 1/Índice 195, considerando -se denunciado 
o contrato anterior a partir da mesma data.

19 de setembro de 2014. — O Presidente, Prof. Doutor Vítor dos 
Reis.

208175188 

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 13081/2014
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. 

 Faculdade de Belas-Artes

Despacho n.º 13079/2014
Por despacho de 09 de maio de 2014, do Senhor Reitor da Univer-

sidade de Lisboa:
Doutor Jorge Manuel dos Reis Tavares Duarte — Celebrado con-

trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, como 
Professor Auxiliar, da Carreira Docente Universitária, da Faculdade de 
Belas Artes da Universidade de Lisboa, com efeitos a partir 17 de julho 
de 2014, posicionado no escalão 1/ índice 195.

19 de setembro de 2014. — O Presidente, Prof. Doutor Vítor dos 
Reis.

208175366 

Nome Carreira /Categoria Data do Despacho

Carla Maria de Carvalho Pereira Monteiro  . . . . . . . . . Técnico Superior/Técnico Superior . . . . . . . . . . . . . . . 20 de outubro de 2014.

 20 de outubro de 2014. — O Vice -Presidente para os Assuntos de Pessoal, Prof. Miguel Ayala Botto.
208176346 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Despacho (extrato) n.º 13082/2014
Por despacho de 30.09.14 do Reitor, da Universidade do Minho:
Concedida a dispensa de serviço docente, aos docentes a seguir men-

cionados:
Licenciado Carlos Alberto Maia Dominguez, assistente — concedida 

a dispensa de serviço docente pelo período de um ano e seis meses, com 
início em 16.02.2015.

Licenciado André Moura Leitão Cerejeira Fontes, assistente — con-
cedida a dispensa de serviço docente pelo período de um ano e seis 
meses, com início em 01.03.2015.

Licenciado João Ricardo Rosmaninho Duarte Silva, assistente — con-
cedida a dispensa de serviço docente pelo período de um ano e seis 
meses, com início em 01.10.2014.

Licenciado Miguel Jorge Alves Miranda Bandeira Duarte, assisten-
te — concedida a dispensa de serviço docente pelo período de um ano, 
com início em 15.09.2014.

Licenciado Bruno Acácio Ferreira Figueiredo, assistente — concedida 
a dispensa de serviço docente pelo período de um ano, com início em 
05.09.2014

Licenciada Natacha Antão Moutinho, assistente — concedida a 
dispensa de serviço docente pelo período de um ano, com início em 
01.10.2014

Licenciado João Paulo Cabeleira Marques Coelho, assistente — con-
cedida a dispensa de serviço docente pelo período de seis meses, com 
início em 01.10.2014

20 de outubro de 2014. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Fer-
reira Fernandes.

208174589 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 973/2014
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 de 
agosto de 2009, o reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor 
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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 Diário da República, para recrutamento de um posto de trabalho 
de professor auxiliar na área disciplinar de Geografia, especialidade de 
Deteção Remota e Sistema de Informação Geográfica 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 citado 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 em Geografia, 
com um curriculum relevante na área de especialidade em Deteção Re-
mota e Sistemas de Informação Geográfica e dominar a língua portuguesa 
ou inglesa falada e escrita.

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 do curriculum do 
candidato, bem como dos trabalhos nele mencionados;

c) 8 exemplares impressos ou em suporte digital 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 espe-
cialização e internacionalização da sua investigação e capacidade de 
recrutamento de financiamento competitivo com explicitação de metas 
quinquenais para a avaliação do plano.

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 on -line.

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 re-
vistas 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, bibliografias) e outras atividades pedagógicas 
relevantes para até 3 unidades curriculares na área do concurso (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, incluindo a dimen-

são internacional, em várias disciplinas da área científica (0 -7);
4.2 — Plano de desenvolvimento da investigação e internacionali-

zação (0 -7);
4.3 — Plano de recrutamento de financiamento competitivo para a 

investigação, incluindo a dimensão internacional (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 14013/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, 
de 1 de novembro de 2013).

Vogais:
Doutor Adolfo Calvo -Cases, professor catedrático da Universidade 

de Valência;
Doutor Diogo José Brochado de Abreu, professor catedrático do Insti-

tuto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa;
Doutor João Manuel Martins Casaca, investigador coordenador do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil;
Doutora Maria José Leitão Barroso Roxo, professora catedrática 

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

Doutor José António Tenedório, professor associado da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 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 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.

E para constar se lavrou o presente edital.
20 de outubro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
208179992 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho n.º 13083/2014
Por meu despacho de 30 de maio e ao abrigo do disposto nos artigos 75.º 

a 80.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, sucessivamente al-
terado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, foi 
homologada a alteração do plano de estudos do curso de licenciatura 
em Desporto, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico 
de Beja (IPBeja), anteriormente publicado no anexo III, do Despacho 
n.º 8764/2011, de 30 de junho (Diário da República, 2.ª série, n.º 124). 
A alteração do plano de estudos deste ciclo de estudos foi previamente 
aprovada pelo Conselho Técnico -Científico e pelo Conselho Pedagógico 
do IPBeja, em 21 e 28 de maio de 2014 respetivamente, acreditada pela 
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), em 08 
de julho 2014 e foi registada pela Direção -Geral do Ensino Superior, 
em 22 de setembro, com o n.º R/A -Ef 3253/2011/AL01.

Assim, determino que se proceda, em cumprimento com o estabele-
cido na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º -B, do Decreto -Lei n.º 74/2006, 
de 24 de março, sucessivamente alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, à republicação, em anexo, do plano 
de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em 
Desporto, da Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de 
Beja, com as alterações que lhe foram introduzidas:

Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos

É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau 
de licenciado em Desporto para o plano de estudos constante do Anexo I, 
o qual faz parte integrante deste Despacho.

Artigo 2.º
Aplicação

Esta alteração ao plano de estudos produz efeitos a partir do ano 
letivo 2014/2015.

20 de outubro de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito José de Jesus Carioca.

ANEXO I
1 — Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Beja.
2 — Unidade orgânica: Escola Superior de Educação.
3 — Curso: Desporto.
4 — Grau ou diploma: Licenciatura.


