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Considerando a necessidade de aditamento da delegação de compe-
tências prevista no Despacho n.º 9649/2014, de 25 de julho;

Ao abrigo do consagrado no n.º 4 do artigo 92.º e no n.º 3 do ar-
tigo 93.º, ambos do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, 
aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, conjugado com o n.º 2 
do artigo 41.º dos Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, doravante designada por FCUL, publicados em anexo ao 
Despacho n.º 14440 -B/2013, do Reitor da Universidade de Lisboa, no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro:

1 — Delego, com faculdade de subdelegação, no Diretor Executivo, 
Jorge Manuel Duque Lobato, as competências e os poderes necessários para:

a) Assinar documentos e expediente conexo em matéria financeira, 
sem prejuízo dos casos que devam ser presentes ao Diretor por razões 
de ordem legal ou de relacionamento interinstitucional;

b) Assinar requisições oficiais ou documentos equivalentes, guias de 
transporte, confirmação de receção de notas de crédito, desde que estejam 
salvaguardadas as disposições legais sobre esta matéria e que a despesa 
tenha sido previamente autorizada, no caso das requisições;

c) Praticar, em matéria de contratação pública, todos os atos em pla-
taforma eletrónica (compraspublicas.com), desde que salvaguardadas as 
respetivas autorizações em papel, exarando nos documentos e respetivos 
processos os despachos e assinatura exigíveis para os devidos efeitos;

d) Ainda em matéria de contratação pública, prestar os esclareci-
mentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 
procedimento, proceder à retificação de erros ou omissões das peças 
do procedimento e conceder prorrogação do prazo para apresentação 
das propostas e dos documentos de habilitação.

2 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados pelo ora 
delegado desde 3 de março de 2014.

3 — Publique -se no Diário da República.
31 de outubro de 2014. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, José Artur de Sousa Martinho Simões.
208214148 

 Instituto de Educação

Despacho n.º 13824/2014
Por despacho de 01 de agosto de 2014 do Diretor do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de com-
petências, foi autorizada a concessão de licença sem remuneração, nos 
termos do disposto nos artigos 280.º e 281.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
à trabalhadora Maria Gabriela dos Santos Lourenço, técnica superior 
deste Instituto, no período compreendido entre 01 de setembro de 2014 
e 17 de outubro de 2014. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas)

30 de outubro de 2014. — A Diretora Executiva, Licenciada Carminda 
Pequito Cardoso.

208217056 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 12713/2014
Professor Doutor José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo, Reitor 

da Universidade da Madeira (UMa), torna pública a lista de ordenação 
final homologada referente ao procedimento concursal comum com vista 
ao preenchimento de dois postos de trabalho na categoria de Especialista 
de Informática de grau 1, nível 2 (tempo determinado — Unidade de 
Comunicação e Informática), publicado sob o aviso n.º 4696/2014, no 
DR 2.ª série n.º 68 de 07/04/2014.

Lista Unitária de Ordenação Final 

Ordem Nome do candidato Resultado
Final

Situação
Jurídico -

-Funcional

1.º Emanuel Tiago Abreu de Sousa . . . . 14,70 S/RJEP

 RJEP — Relação jurídica de emprego público (TI — tempo indeter-
minado; TD — tempo determinado)

S/ RJEP — Sem Relação jurídica de emprego público.
31 de outubro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor José Carmo.

208212941 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 1028/2014
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Univer-

sitária, 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 António Manuel Bensabat Rendas, por despacho de 5 de 
junho de 2014, 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 tra-
balho de professor auxiliar na área disciplinar de Estudos Hispânicos 
para a 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 
artigo 41.º -A:

a) Ser titular do grau de doutor.

Os candidatos deverão ser detentores do grau de doutor na área dis-
ciplinar a que respeita o concurso, com domínio da língua portuguesa 
falada e escrita, devidamente comprovado.

II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos/documentos, 
presencialmente na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, sita no 
Campus de Campolide, 1099 -085 Lisboa, ou por via postal, em for-
mulário disponível na Divisão de Concursos e Provas Académicas e 
no sítio da UNL.

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

a) Documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos exi-
gidos no n.º I;

b) Sete exemplares do curriculum do candidato em suporte digital (CD);
c) Sete exemplares de cada um dos trabalhos mencionados no curri-

culum, impressos ou em suporte digital (em CD/pen);
d) Sete 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 online.

Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo supramencionado 
os seus requerimentos/formulários instruídos com os documentos men-
cionados neste aviso de abertura.

III — Os critérios, indicadores e ponderações, com vista à avaliação 
e seriação dos candidatos, aprovados pelo júri, na reunião preliminar 
de 5 de novembro de 2014, 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 — Coorientações 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 pedagógi-
cas relevantes para até três unidades curriculares na área do concurso 
(0 -15);

3 — Outras atividades relevantes (5 %).
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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 di-
mensão internacional, em várias disciplinas da área científica (0 -7);

4.2 — Plano de desenvolvimento da investigação incluindo dimensão 
internacional (0 -7);

4.3 — Plano de recrutamento de financiamento competitivo para a 
investigação, incluindo a dimensão internacional (0 -6).

Caso o grau de doutor tenha sido obtido no estrangeiro, os candidatos 
deverão ter o referido grau reconhecido ou registado numa universidade 
portuguesa até ao fim do prazo de candidatura.

As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação, respetiva 
ponderação e os indicadores, serão facultadas aos candidatos, sempre 
que solicitadas.

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.
Vogais:
Doutora Cristina Filomena de Almeida Ribeiro, professora catedrática 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Doutora Maria de Lourdes Correia Fernandes, professora catedrática 

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Doutor Carlos Francisco Mafra Ceia, professor catedrático da Facul-

dade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Doutor Xosé Manuel Dasilva Fernández, professor titular (asso-

ciado) da Faculdade de Filologia e Tradução da Universidade de Vigo.
Doutora Maria Fernanda de Abreu, professora associada da Facul-

dade 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 dos artigos 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 n.º 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.
5 de novembro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
208214894 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Escola Superior de Enfermagem de Vila Real

Aviso n.º 12714/2014
Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014 de 20 de junho, torna -se público que o Professor Coor-
denador José Manuel de Oliveira da Costa Rodrigues, em regime de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado 
na Escola Superior de Enfermagem de Vila Real da Universidade de 
Trás -os -Montes e Alto Douro, cessou funções por motivo de aposentação, 
com efeitos a 01 de novembro de 2014.

5 de novembro de 2014. — A Presidente da Escola, Maria João 
Filomena dos Santos Pinto Monteiro.

208215047 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Edital n.º 1029/2014

Curso de Pós -Licenciatura de Especialização 
em Enfermagem Comunitária

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja, nos 
termos dos artigos 12.º e seguintes da Portaria n.º 268/2002, de 13 de 

março e em conformidade com as demais disposições legais aplicáveis, 
torna -se público que se encontra aberto concurso de admissão ao curso 
de Pós-licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária, 
da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, aprovado 
pela Portaria n.º 1258/2009, de 14 de outubro, a iniciar no ano letivo 
de 2014-2015.

1 — O presente concurso é válido apenas para o ano letivo a que 
respeita.

2 — As condições de candidatura são cumulativamente, as seguintes:
a) Ser titular do grau de licenciado em Enfermagem, ou equivalente 

legal;
b) Ser detentor do título profissional de enfermeiro;
c) Ter pelo menos dois anos de experiência profissional como en-

fermeiro.

3 — A candidatura será online, no site dos Serviços Académicos 2 do 
Instituto Politécnico de Beja, acompanhado de cópia digital em formato 
PDF dos documentos abaixo listados, sendo que no ato da matrícula/
inscrição, os candidatos colocados terão que apresentar os documentos 
originais, acompanhados das respetivas cópias em papel para serem 
autenticadas pelos Serviços Académicos e aí entregues:

a) Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
b) Cédula Profissional ou Certificado de Inscrição na Ordem dos 

Enfermeiros, válido;
c) Certidão comprovativa da titularidade do grau de licenciado em 

Enfermagem, ou equivalente legal, indicando a respetiva classificação 
final;

d) Os requerentes que tenham obtido o grau de licenciado por equi-
valência concedida ao abrigo do n.º 1 ou do n.º 2 do artigo 10.º do 
Decreto -Lei n.º 480/88, de 23 de dezembro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 100/90, de 20 de março, instruem o processo de candidatura igual-
mente com documento comprovativo, da classificação do Curso Geral 
de Enfermagem ou equivalente legal e da classificação dos cursos de 
que sejam detentores, de entre aqueles a que se referem as alíneas a), b) 
e c) do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 480/88 de 25 de junho;

e) Os requerentes que obtiveram equivalência ao abrigo do disposto 
no Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de julho instruem o processo com o 
documento comprovativo da respetiva equivalência;

f) Certidão comprovativa do tempo de serviço da experiência profis-
sional como enfermeiro (até 31 de outubro de 2014);

g) Resumo curricular, fornecido pela Escola ou retirada da página 
da Internet;

h) Documentos comprovativos de tudo o que foi declarado no re-
sumo curricular preenchido pelo candidato, ordenados de acordo com 
a ordem referida.

4 — O júri, se entender conveniente, poderá solicitar a apresentação 
de outros documentos que considere relevantes para a apreciação do 
currículo.

5 — Caso o candidato não apresente todos os documentos exigidos, 
desde que por razão não imputável ao próprio, deverá fazer expressa-
mente referência ao fato no processo de candidatura, devendo proceder 
à sua apresentação no prazo máximo de 5 dias úteis após o termo de 
receção das candidaturas.

6 — A análise das candidaturas e a seriação daí resultantes terão por 
base as regras e os critérios de seleção homologados pelo Presidente do 
Instituto Politécnico de Beja, em conformidade com o disposto no n.º 3 
do artigo 22.º da Portaria n.º 268/2002, de 13 de março que constam do 
Anexo I deste Edital e que dele faz parte integrante.

7 — O número de vagas é de 25, por proposta do Diretor da Escola 
Superior de Saúde do IPBeja;

8 — Em conformidade com o artigo 14.º, da Portaria n.º 268/2002 de 
13 de março, são criados os seguintes contingentes:

a) 25 % das vagas serão afetadas prioritariamente a enfermeiros 
provenientes de organizações de saúde que tenham Protocolos de For-
mação com a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, 
assim distribuídas:

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo;
ARS Algarve.

b) 25 % das vagas serão afetadas a candidatos que desenvolvam a 
sua atividade profissional principal e com carácter de permanência em 
instituições sediadas na área de influência do estabelecimento de ensino, 
assim distribuídas:

Unidade local de saúde do Baixo Alentejo;
Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Litoral.

c) 50 % das vagas serão afetadas ao contingente geral.


