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Doutora Joana Sara Ferraz da Cruz, Professora do Instituto de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade Lusíada do Porto

1 de agosto de 2017. — O Presidente da Escola de Psicologia, Paulo 
P. P. Machado, Professor Catedrático.

310683806 

 Despacho n.º 7409/2017
Por despacho do Presidente da Escola de Psicologia de 26 de julho de 

2017, proferido por delegação de competência conferida pelo Despacho 
n.º 6326/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 92, de 
12.05.2016:

Designados, nos termos do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 
21 de junho, para fazerem parte do júri para apreciação do pedido de 
reconhecimento de habilitações, requerido pela Doutora Ilka Dayanne 
Medrado Lima, os seguintes professores:

Presidente: Doutor Paulo Manuel Pinto Pereira Almeida Machado, 
Professor Catedrático da Escola de Psicologia da Universidade do Minho

Vogais:

Doutor João Arménio Lamego Lopes, Professor Associado com Agre-
gação da Escola de Psicologia da Universidade do Minho

Doutora Maria Iolanda Ferreira Silva Ribeiro, Professora Auxiliar da 
Escola de Psicologia da Universidade do Minho

Doutora Joana Sara Ferraz da Cruz, Professora do Instituto de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade Lusíada do Porto

1 de agosto de 2017. — O Presidente da Escola de Psicologia, Paulo 
P. P. Machado, Professor Catedrático.

310683855 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 602/2017
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, 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, por des-
pacho do Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António 
Manuel Bensabat Rendas, por despacho de 27.07.2017, 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 1 posto de trabalho de Professor Auxiliar na área 
disciplinar de Filosofia, especialidade de Estética, 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 Estatuto da 
Carreira Docente Universitária (ECDU) e pelo Regulamento dos Con-
cursos da Carreira Docente da Universidade Nova de Lisboa, publicado 
em anexo ao Despacho n.º 3012/2015, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 58, de 24 de março de 2015.

O presente concurso é suscitado ao abrigo do artigo 23.º do Decreto-
-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/1017 de 19 de 
junho, por Maria João Mayer Branco, cuja bolsa de pós -doutoramento 
da Fundação para a Ciência e Tecnologia tem a referência SFRH/
BPD/74641/2010.

I — Requisitos:

1 — Nos termos do artigo 41.º -A do ECDU, é requisito para a candi-
datura ao presente concurso ser titular do grau de doutor em Filosofia.

2 — Os candidatos deverão ainda ter currículo significativo na área de 
Estética, na área de Estética Kantiana e na área da Estética nietzschiana, 
bem como na área interdisciplinar de Estudos Artísticos.

3 — Os candidatos deverão dominar a língua portuguesa falada e 
escrita

4 — Dá -se preferência a candidatos com curriculum claramente in-
ternacional.

II — Apresentação da candidatura:

1 — Os candidatos apresentarão as candidaturas, preferencialmente, 
em suporte digital, presencialmente na Reitoria da Universidade Nova 
de Lisboa, sita no Campus de Campolide, 1099 -085 Lisboa, ou por via 
postal para a mesma morada.

2 — O processo de candidatura deverá ser instruído com a documen-
tação a seguir indicada:

a) Requerimento, utilizando formulário disponível na Divisão Acadé-
mica e online em http://www.unl.pt/pt/info/Docentes/pid=61/

b) Certidão comprovativa do grau de doutor em Filosofia;
c) 7 Exemplares impressos ou em suporte digital (PEN) do curriculum 

do candidato, organizado de acordo com a sistemática do ponto IV deste 
Edital;

d) 7 Exemplares de cada um dos trabalhos mencionados no curriculum, 
impressos ou, preferencialmente, em suporte digital (PEN);

e) 7 Exemplares, impressos ou em suporte digital (PEN) do Plano 
de Desenvolvimento da carreira, que ateste o potencial do candidato 
para a docência de várias disciplinas da sua área científica, grau de es-
pecialização e internacionalização da sua investigação e capacidade de 
recrutamento de financiamento competitivo com explicitação de metas 
quinquenais para a avaliação do plano;

f) Se o candidato não for de nacionalidade portuguesa, ou de um 
país cuja língua oficial seja o português deve apresentar certificação 
do domínio da língua portuguesa a um nível que permita a lecionação 
nesta língua.

3 — Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais 
de recrutamento em funções públicas podem ser substituídos por de-
claração prestada no formulário, referido no n.º III supra, disponível na 
Divisão Académica da Reitoria da UNL e online em http://www.unl. 
pt/pt/info/Docentes/pid=61/.

4 — No caso de apresentação da candidatura em suporte digital (PEN) 
o candidato deve gravar em cada uma das PENs, a digitalização da 
certidão de doutoramento, o CV, os trabalhos mencionados no CV e o 
Plano de Desenvolvimento da carreira, em versão PDF.

A PEN deverá ter no exterior a identificação do candidato.
5 — As candidaturas devidamente instruídas com os documentos 

supra mencionados no n.º III, deverão ser apresentadas no prazo de 
30 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no 
Diário da República.

6 — A falta de quaisquer documentos probatórios, que não puder ser 
oficiosamente suprida, determinará a rejeição da candidatura.

III — Critérios de avaliação: Os critérios, indicadores e ponderações, 
com vista à avaliação dos candidatos são os seguintes:

1 — Componente Científica do curriculum vitae de cada candidato 
(55 %):

1.1 — Publicação de livros e artigos científicos publicados em revistas 
da especialidade com arbitragem científica, de preferência indexados 
na WoS ou Scopus (0 -25);

1.2 — Participação em Projetos de Investigação avaliados por enti-
dades competentes nacionais ou internacionais e com impacto relevante 
na área do concurso (0 -15);

1.3 — Orientações e 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 -5);

1.4 — Comunicações apresentadas em Congressos e Colóquios Cien-
tíficos 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 do concurso (0 -10);
2.2 — Qualidade do material pedagógico apresentado (v.g. planos de 

aulas, materiais didáticos ou bibliografias e até 3 unidades curriculares 
na área do concurso) e outra atividade pedagógica relevante (0 -10);

3 — Outras atividades relevantes (5 %).
4 — Plano de desenvolvimento de carreira (20 %):
4.1 — Demonstração do potencial para a docência em várias discipli-

nas 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 — Composição do júri: O júri, nomeado por despacho reitoral de 
27.07.2017, tem a seguinte composição:

Presidente: Prof. Doutor João de Deus Santos Sàágua, Vice -Reitor 
da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências do 
Senhor Reitor da UNL.

Vogais:
Prof. Doutor António Pedro Couto da Rocha Pita, Professor Catedrá-

tico da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra;
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Prof.ª Doutora Adriana Conceição Guimarães Veríssimo Serrão, 
Professora Associada com Agregação da Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa;

Prof.ª Doutora Sofia Gabriel Assis de Morais Miguens Travis, Profes-
sora Associada com Agregação da Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto;

Prof. Doutor António José Duque da Silva Marques, Professor Cate-
drático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa;

Prof. Doutor João Manuel Pardana Constâncio, Professor Associado 
com Agregação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa.

V — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo das candidaturas o júri reúne para avaliação 

e ordenação dos candidatos.
2 — Com base na apreciação dos curricula, da sua adequação à área 

científica onde é aberto o concurso, das demais peças concursais e nas 
classificações atribuídas, conforme critérios indicadores e ponderações 
previstas no n.º IV supra, o júri procede à admissão dos candidatos com 
classificação final, em mérito absoluto igual ou superior a 50, ou à sua 
exclusão, quando tenham classificação final inferior a 50.

3 — Determinados os candidatos admitidos, com base nas classifi-
cações supra, o júri apresenta parecer escrito com a ordenação destes 
candidatos.

4 — A ordenação dos candidatos admitidos é feita por votação dos 
vogais, respeitando a ordenação apresentada no documento referido no 
número anterior, nos termos das alíneas a) a f) do n.º 11 do artigo 16.º do 
Regulamento dos Concursos da Carreira Docente Universitária da UNL.

5 — Se algum candidato não for admitido será notificado para se 
pronunciar, nos termos do artigo 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

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.
31 de julho de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
310684219 

 Faculdade de Ciências Médicas

Aviso n.º 9643/2017
Em cumprimento 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, nos termos do 
artigo 304.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, a trabalha-
dora Mafalda Sofia Pereira Duarte, denunciou o contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira/categoria de 
assistente técnico, com a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Nova de Lisboa, com efeitos a 1 de junho de 2017.

24 de julho de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
310662787 

 Aviso n.º 9644/2017
1 — Nos termos e para os efeitos dos números 4 a 6 do artigo 36.º, 

conjugado com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.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, notificam -se os candidatos ao procedi-
mento concursal comum com vista ao preenchimento de um posto de tra-
balho na carreira de técnico superior, para o Gabinete de Apoio à Inves-
tigação, Desenvolvimento e Inovação, aberto pelo Aviso n.º 3008/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 7 de março, que 
a lista unitária de ordenação final, devidamente homologada por meu 
despacho de 17 de janeiro de 2017, se encontra afixada no hall da NOVA 
Medical School|Faculdade de Ciências Medicas e ainda disponível na 
respetiva página eletrónica, em www.fcm.unl.pt.

2 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação 
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

24 de julho de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
310662179 

 Despacho n.º 7410/2017
Por despacho de 24 de fevereiro de 2017, do Senhor Reitor da Uni-

versidade Nova de Lisboa e nos termos do disposto no artigo 27.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro e posteriores alterações, foi autorizada 
a designação, em regime de substituição, no cargo de direção intermédia 
de 4.º grau (Coordenadora) da Secção de Gestão de Não Docentes, da 
Divisão de Recursos Humanos, da Faculdade de Ciências Médicas, da 
Universidade Nova de Lisboa, da Licenciada Patrícia da Natividade 
Antunes de Paiva, Técnica Superior do mapa de pessoal da Faculdade 
de Ciências Médicas, com efeitos a 24 de fevereiro de 2017.

Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome: Patrícia da Natividade Antunes de Paiva
Data de Nascimento: 15/03/1978

Habilitações Académicas:
Pós -Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais pelo 

ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa, concluída em 2016.
Pós -Graduação em Imagem, Protocolo e Organização de Eventos 

pelo Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA), concluída 
em 2007.

Licenciatura em Assessoria de Direção pelo Instituto Superior de 
Línguas e Administração (ISLA), concluída em 2001.

Atividade Profissional:
Desde setembro de 2011, Técnica Superior do mapa de pessoal da 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, de-
sempenhando funções de gestão e planeamento no Conselho Pedagógico.

De novembro de 2010 a agosto de 2011, Técnica Superior, em regime 
de mobilidade, desempenhando funções de gestão e planeamento no 
Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências Médicas da Universi-
dade Nova de Lisboa.

De novembro de 2005 a outubro de 2010, Técnica Superior do quadro 
de pessoal da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, a desempenhar 
funções de assessoria técnico -administrativa no Gabinete de Apoio à 
Equipa Reitoral.

De abril de 2003 a outubro de 2005, Técnica Profissional do quadro 
de pessoal da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, exercendo 
funções de apoio técnico no Gabinete dos Vice -Reitores e no Gabinete 
Jurídico.

De maio de 2001 a março de 2003, Técnica Profissional na Reitoria 
da Universidade Nova de Lisboa, a exercer funções no Gabinete de 
Relações Públicas e no Gabinete dos Vice -Reitores.

24 de julho de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
310662527 

 Despacho n.º 7411/2017
Em cumprimento da alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que, a pedido da interessada, autorizei, 
por meu despacho de 5 de maio de 2017, a cessação da designação, em 
regime de substituição, da Licenciada Andreia Filipa Duarte Rosado, 
no cargo de direção intermédia de 4.º grau, como Coordenadora da 
Secção de Graduação, da Divisão Académica, com efeitos a 8 de maio 
de 2017.

24 de julho de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
310662738 

 Serviços de Ação Social

Aviso (extrato) n.º 9645/2017
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que Maria Manuela do Nascimento da 
Conceição, Assistente Operacional do mapa de pessoal dos SASNOVA, 
cessou funções por motivo de aposentação, com efeitos a 1 de julho 
de 2017.

31 de julho de 2017. — A Administradora dos SASNOVA, Maria 
Teresa Lemos.

310683344 


