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 Faculdade de Belas-Artes

Despacho n.º 15377/2012
Por despacho do Diretor da Faculdade de Belas Artes da Univer-

sidade de Lisboa, de 30 de outubro de 2012, no uso da delegação de 
competências, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 
22 de outubro de 2012.

Doutor Cristóvão de Faria Martins Valente Pereira — Assistente, da 
Faculdade de Belas -Artes, celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado em período experimental, por cinco 
anos, como Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 27 de setembro de 
2012, posicionado no escalão 1/Índice 195, considerando -se rescindido 
o contrato anterior a partir da mesma data.

12 de novembro de 2012. — O Diretor, Prof. Auxiliar Luís Jorge 
Gonçalves.

206554978 

 Faculdade de Farmácia

Despacho (extrato) n.º 15378/2012
Nos termos e para os efeitos do ponto III, do despacho de delegação 

de competências, do Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor 
António Sampaio Nóvoa, publicado sob o n.º 13667/2012, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 204, de 22 de Outubro de 2012, no que se 
refere à gestão académica, subdelego:

No Secretário Coordenador, desta Faculdade, Lic. Alfredo Ferreira 
Moita, as seguintes competências descritas no n.º 3 do referido despacho:

a) Realizar matrículas e inscrições, garantindo a existência do número 
de identificação único de aluno da Universidade, e, sendo caso disso, 
definir os respetivos prazos e difundi -los no Portal da Universidade 
de Lisboa e pela publicação de editais e anúncios ou outros meios de 
publicidade [n.º 3.1];

b) Definir e autorizar os casos em que serão permitidas inscrições 
fora dos prazos [n.º 3.2];

c) Emitir certificados e certidões de matrícula, inscrição, frequência 
e aproveitamento de disciplinas feitas e respetivas classificações, bem 
como passar declarações de tais atos, nos casos em que isso for legal-
mente admissível [n.º 3.3];

d) Emitir certidões de curso, após o interessado fazer prova documen-
tal de que requereu a certidão de registo na Reitoria [n.º 3.4];

e) Cobrar e arrecadar as receitas provenientes dos atos de emissão 
mencionados nas duas anteriores alíneas [n.º 3.5];

f) Emitir declarações para efeitos de abono de família, para fins 
militares e outros que forem fixados [n.º 3.6];

g) Passar e revalidar os cartões de estudante da Universidade de 
Lisboa/Faculdade, respeitando o mecanismo técnico do cartão único 
da Universidade de Lisboa [n.º 3.7];

h) Receber os pedidos de alunos em matéria de exames [n.º 3.8], 
reencaminhando -os para despacho do Conselho Pedagógico;

i) Publicitar no portal da Universidade de Lisboa e, se for caso disso, 
através de editais e anúncios ou de outros meios convenientes os con-
cursos de reingresso, mudança de curso, transferência e dos concursos 
especiais de acesso ao ensino superior, à exceção do previsto no Decreto-
-Lei n.º 64/2006, de 21 de Março, bem como as suas várias fases e 
respetivos prazos. [n.º 3.9];

2 — Nos termos do disposto no artigo 35.º do Código de Procedimento 
Administrativo, delego, com poder de subdelegação, no Secretário Co-
ordenador, Lic. Alfredo Ferreira Moita, as seguintes competências:

a) Autorizar a devolução de importâncias correspondentes à indevida 
cobrança de propinas, emolumentos ou outras taxas cobradas aos estu-
dantes, bem como as importâncias pagas por alunos que se matriculam 
noutros estabelecimentos de ensino nas 2.ª e 3.ª fases de acesso ao 
ensino superior.

b) Autorizar os pedidos de estatutos especiais;
c) Autorizar os pedidos dos alunos em regime geral a tempo parcial da UL;
d) Autorizar os pedidos de anulação de matrícula/inscrição;
e) Autorizar os pedidos de alunos em regime livre da UL, mediante 

parecer favorável do Conselho Pedagógico.
f) Autorizar os pedidos de estacionamento no parque da FFUL;

3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento de Propinas da 
Universidade de Lisboa, em vigor, delego no Secretário Coordenador, 
Lic. Alfredo Ferreira Moita, as seguintes competências:

a) Autorizar planos de pagamento diferentes do estabelecido para cada 
ano letivo aos estudantes que comprovem dificuldades económicas;

O presente despacho produz efeitos a partir da data de 17 de setembro 
de 2012, ficando, por esta forma, ratificados todos os atos praticados no 
âmbito dos poderes delegados entretanto praticados

26 de novembro de 2012. — A Diretora, Doutora Matilde Fonseca 
e Castro.

206556654 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Ciências

Aviso n.º 16206/2012
Por despacho do Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto, de 22/11/2012, foi autorizada a licença sem remuneração, à técnica 
superior Paula Virgínia Canedo de Oliveira da Fonseca, nos termos do 
n.º 5 do artigo 234 da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo período 
de 06 de maio de 2013 a 13 de novembro de 2013.

26 de novembro de 2012. — A Chefe de Divisão da Divisão de Re-
cursos Humanos, Prazeres Freitas.

206555203 

 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Instituto Superior de Agronomia

Edital (extrato) n.º 1053/2012
1 — Está aberto, pelo prazo de 30 dias úteis (contados a partir da 

data de publicação do presente edital) e perante o Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa (ISA), um concurso do-
cumental para recrutamento de dois Professores Auxiliares, para exercer 
funções de investigação e ensino na área disciplinar Processamento e 
Qualidade dos Alimentos, e assim ocupar dois postos de trabalho vagos 
que se encontram previstos no mapa de pessoal em vigor no ISA. Para 
além das funções docentes a desempenhar no Instituto, os Professores 
Auxiliares contratados deverão ainda desenvolver atividades de inves-
tigação numa das unidades de investigação do ISA ou associadas deste 
Instituto. O local de trabalho dos Professores Auxiliares a contratar 
situar -se -á no Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, Lisboa. 
Os recrutados celebrarão contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, na categoria para a qual foi aberto este concurso, 
com um período experimental de cinco anos. O concurso é especialmente 
dirigido a jovens doutorados de elevado potencial, com capacidade para 
liderar projetos de ciência e tecnologia, que pretendam ingressar na base 
da carreira docente universitária.

2 — O presente concurso, foi aberto por despacho de 23/11/2012 do 
Reitor da Universidade Técnica de Lisboa, rege -se pelas disposições 
constantes dos Artigos 37.º a 51.º e 62.º -A, do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária (ECDU), na redação conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto, e do Regulamento Geral de Concursos 
para recrutamento de Professores Catedráticos, Associados e Auxiliares 
da Universidade Técnica de Lisboa (Regulamento) aprovado pelo Des-
pacho n.º 10908/2010, de 17 de junho, com as alterações constantes do 
Despacho n.º 13071/2010, publicado na 2.ª série do Diário da República 
n.º 156 de 12 de agosto.

3 — Em conformidade com o artigo 41.º -A do ECDU, a titularidade do 
grau de doutor é condição necessária de admissibilidade a este concurso.

4 — As candidaturas são apresentadas através de requerimento diri-
gido ao Presidente do ISA nos seguintes termos e condições:

4.1 — O requerimento deve conter necessariamente os seguintes 
elementos:

a) Identificação do concurso;
b) Identificação do candidato (nome, data de nascimento, nacionali-

dade e endereços postal e eletrónico);
c) Indicação da categoria e da instituição onde presta serviço docente, 

se aplicável;
d) Indicação dos graus detidos pelo candidato;
e) Declaração de honra de que são verdadeiros os elementos ou factos 

constantes da candidatura.

4.2 — O requerimento é acompanhado da seguinte documentação 
que deverá ser entregue em suporte digital (CD ou DVD):

a) Curriculum vitae (CV) do candidato em formato eletrónico (pdf), 
contendo as informações necessárias à avaliação da candidatura, de 
acordo com as vertentes e critérios explicitados no n.º 7 deste edital.
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b) Projeto científico -pedagógico (P), no âmbito do Processamento e 
Qualidade dos Alimentos, descrevendo as atividades de investigação 
e de ensino que o candidato se propõe desenvolver durante o período 
experimental, e evidenciando a sua contribuição para o desenvolvi-
mento científico, pedagógico e de transferência de conhecimento na 
área disciplinar do concurso, com ênfase na Qualidade e Segurança 
Alimentar, bem como em Nutrição Humana (interação entre Ali-
mentos Funcionais e Compostos Bioativos — e impacto na saúde e 
qualidade de vida dos consumidores). O projeto científico -pedagógico 
deve ser apresentado em formato digital e incluir as seguintes sec-
ções, cada uma com um máximo de 3000 carateres: 1) integração 
do CV do candidato na área disciplinar, incluindo a indicação das 
5 publicações que o candidato considere mais relevantes para a área 
disciplinar do Processamento e Qualidade dos Alimentos; 2) plano 
de investigação; 3) plano pedagógico; 4) atividades de transferência 
de conhecimentos.

c) Versão eletrónica em formato pdf das publicações referidas no 
CV e de outros trabalhos que o candidato considere relevantes para a 
apreciação do júri.

4.3 — Os ficheiros de apoio para a apresentação da candidatura em 
suporte digital encontram -se disponíveis na página internet do Núcleo 
de Recursos Humanos do Instituto Superior de Agronomia no seguinte 
endereço: http://www.isa.utl.pt/home/node/752.

5 — O incumprimento do prazo fixado para a apresentação da can-
didatura, bem como a falta de apresentação ou a apresentação fora do 
prazo dos documentos referidos no n.º 4.1 e no n.º 4.2 deste edital, 
determinam a exclusão da candidatura.

6 — O requerimento e os restantes documentos devem ser apresenta-
dos em língua portuguesa ou inglesa, pessoalmente ou através de correio 
registado, no Núcleo de Recursos Humanos do Instituto Superior de 
Agronomia, Tapada da Ajuda, 1349 -017 Lisboa, Portugal.

7 — O processo de admissão e seriação dos candidatos será baseado 
nos elementos referidos no n.º 4.2 do presente edital, de acordo com a 
seguinte metodologia:

7.1 — Poderão ser não aprovados em mérito absoluto os candidatos 
em que: a) O ramo de conhecimento e ou especialidade em que foi 
conferido o doutoramento de que o candidato é titular não se mostrar 
como formação académica adequada para o exercício de funções do-
centes na área disciplinar para a qual foi aberto concurso e esta falta 
não se considerar suprida por outras formações detidas pelo candidato; 
ou b) O projeto científico -pedagógico for claramente insuficiente ou 
contiver incorreções graves.

7.2 — Os CV dos candidatos admitidos em mérito absoluto são 
avaliados nas vertentes de investigação, ensino e transferência de 
conhecimento. Em cada uma destas vertentes, serão considerados 
no processo de avaliação os parâmetros que em seguida se listam, 
normalizados pelo número de anos da atividade científica. Dar -se -á 
particular importância à adequação dos elementos referidos no CV 
à área disciplinar em que é aberto o concurso, nomeadamente os 
elementos referentes ao percurso formativo do candidato da licen-
ciatura ao doutoramento, e ao conteúdo das publicações, projetos 
de I&D, unidades pedagógicas e demais atividades de ciência e 
tecnologia.

a) Vertente de investigação: nesta vertente, os candidatos são avaliados 
essencialmente nos seguintes parâmetros:

i) Publicações científicas internacionais e nacionais: parâmetro que 
tem em conta os livros, capítulos de livros, artigos em revistas científicas 
e em atas de conferências de que o candidato foi autor ou coautor, con-
siderando, entre outros fatores de valorização qualitativa, a colaboração 
internacional, o número de citações, o fator de impacto no ISI Web of 
Knowledge e respetivo quartil, de acordo com a “categoria científica” 
em que a publicação se insere.

ii) Coordenação e participação em projetos científicos: parâmetro que 
tem em conta a participação e coordenação de projetos científicos pelo 
candidato, sujeitos a concurso numa base competitiva, considerando a 
originalidade e o impacto da atividade desenvolvida na melhoria tec-
nológica do Processamento e Qualidade dos Alimentos.

iii) Reconhecimento pela comunidade científica, parâmetro que tem 
em conta:

Prémios de sociedades científicas;
Atividades editoriais em revistas científicas;
Participação em corpos editoriais de revistas científicas;
Coordenação e 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.

iv) Desenvolvimento de ferramentas transversais de apoio ao Con-
trolo de Qualidade e Segurança Alimentar ou ao Estudo do Impacto 
de Alimentos Funcionais na Saúde e Qualidade de Vida da População: 
parâmetro que tem em conta a participação e coordenação de iniciativas 
pelo candidato que tenham resultado no estabelecimento de metodologias 
e de processos que promovam o bem estar e a confiança da população 
em relação aos alimentos disponíveis no mercado.

b) Vertente de ensino: nesta vertente, os candidatos são avaliados 
essencialmente nos seguintes parâmetros:

i) Conteúdos pedagógicos: parâmetro que tem em conta as publi-
cações, aplicações laboratoriais e campos de ensaio experimentais de 
âmbito pedagógico que o candidato realizou ou participou na realização, 
tendo em consideração a sua natureza e o seu impacto na comunidade 
nacional e internacional.

ii) Atividade de ensino: parâmetro que tem em conta as unidades 
curriculares que o candidato coordenou e lecionou tomando em con-
sideração a diversidade, a integração entre unidades curriculares fun-
damentais e unidades curriculares aplicadas, a prática pedagógica e o 
universo dos alunos.

iii) Inovação: parâmetro que tem em conta a capacidade demonstrada 
pelo candidato na promoção de novas iniciativas pedagógicas.

iv) Acompanhamento e orientação de estudantes: parâmetro que tem 
em conta a orientação de alunos de doutoramento, de alunos de mestrado 
e de alunos de licenciatura.

c) Vertente transferência de tecnologia: nesta vertente, os candidatos 
são avaliados essencialmente nos seguintes parâmetros:

i) Propriedade industrial: parâmetro que tem em conta a autoria e 
coautoria de patentes, modelos e desenhos industriais, levando em 
consideração a sua natureza, a abrangência territorial, nível tecnológico 
e os resultados obtidos.

ii) Prestação de serviços e consultoria: parâmetro que tem em conta a 
participação em atividades que envolvam o meio empresarial e o setor 
público, tendo em consideração o tipo de participação, a dimensão, a 
diversidade, a intensidade tecnológica e a inovação.

iii) Serviços à comunidade científica e à sociedade: parâmetro que 
tem em conta a participação e coordenação de iniciativas de divulga-
ção científica e tecnológica, levando em consideração a natureza e os 
resultados alcançados por estas.

iv) Experiência não académica relevante para a área disciplinar do con-
curso: parâmetro que tem em conta qualquer outro tipo de atividades.

7.3 — O projeto científico -pedagógico é avaliado tendo em consi-
deração o mérito, a originalidade e a atualidade do conteúdo e a sua 
adequação à área disciplinar do concurso, nomeadamente a potencial 
contribuição para o desenvolvimento científico, pedagógico e de trans-
ferência de conhecimento.

7.4 — Às vertentes listadas no n.º 7.2 e ao projeto científico-
-pedagógico são atribuídas as seguintes ponderações:

a) Vertente de investigação: 50 %,
b) Vertente de ensino: 15 %,
c) Vertente transferência de tecnologia: 10 %
d) Projeto científico -pedagógico: 25 %

7.5 — O júri pode promover audições públicas, em igualdade de 
circunstâncias, aos candidatos admitidos em mérito absoluto. Nesse 
caso, as audições decorrerão entre o 15.º e o 25.º dias úteis após o final 
do processo de admissão em mérito absoluto.

8 — O júri do presente concurso é composto pelos seguintes profes-
sores que, no entendimento do Conselho Científico do Instituto Superior 
de Agronomia, pertencem à área disciplinar para a qual foi aberto o 
presente concurso:

Presidente: Reitor da Universidade Técnica de Lisboa
Vogais:
Cecília Pinto Leão, Professora Catedrática da Universidade do Minho.
Emídio Ferreira dos Santos Gomes, Professor Catedrático da Es-

cola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portugue-
sa — Porto

Isabel Sá -Correia, Professora Catedrática do Instituto Superior Téc-
nico, da Universidade Técnica de Lisboa

José António Couto Teixeira, Professor Catedrático, da Universidade 
do Minho

José Manuel Gonçalves Barroso, Professor Catedrático da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa

23 de novembro de 2012. — O Presidente, Prof. Doutor Carlos José 
de Almeida Noéme.

206556402 




