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2.º vogal suplente: Doutor António Jacinto, Professor Catedrático
Convidado, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade NOVA de Lisboa.
12 — Notificação de candidatos:
Os candidatos são notificados por correio eletrónico.
13 — A lista de ordenação dos candidatos bem como a homologação
da deliberação final do Júri são disponibilizadas na página eletrónica da
NOVA Medica School|Faculdade de Ciências Médicas.
14 — Prazo de candidatura:
As candidaturas, devidamente instruídas com os documentos referidos
no ponto 9 do presente Aviso, devem ser apresentadas no prazo de 30 dias
úteis a contar do dia imediato ao da publicação deste Aviso no Diário da
República, devendo ser enviadas por e-mail, indicando a referência em
Título para o endereço eletrónico ec.applications@nms.unl.pt.
15 — O presente Aviso é publicitado na Bolsa de Emprego Público,
em www.bep.gov.pt, no primeiro dia útil seguinte à sua publicação
no Diário da República, bem como na página eletrónica do Eracareers.: www.eracareers.pt e na página eletrónica da NOVA Medica
School|Faculdade de Ciências Médicas.
16 — Em tudo o que não esteja expressamente previsto no presente
Aviso, o procedimento concursal rege-se, designadamente, pelas disposições constantes no Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/1017 de 19 de junho, no Decreto Regulamentar
n.º 11-A/2017, de 29 de dezembro, na Constituição da República Portuguesa e no Código do Procedimento Administrativo.
17 — Política de não discriminação e de igualdade de acesso:
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição Portuguesa, a NOVA Medical School| Faculdade de Ciências Médicas, da
Universidade NOVA de Lisboa promove ativamente uma política de não
discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum candidato pode
ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer direito
ou isento de qualquer dever em razão, nomeadamente, de ascendência,
idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação
económica, instrução, origem ou condição social, património genético,
capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, língua, religião,
convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical.
4 de junho de 2018. — O Diretor, Professor Doutor Jaime da Cunha
Branco.
311397513

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Edital n.º 626/2018
I — Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro,
na sua atual redação, o Senhor Diretor da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, Prof. Doutor Francisco Caramelo, no uso de competências delegadas pelo n.º 1.2 do Despacho 9524/2017 de 18 de outubro
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 27 de outubro
de 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 um (1) posto de trabalho de
Professor Catedrático na Área disciplinar de Ciências Musicais, subárea
de Etnomusicologia, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas desta
Universidade. A abertura do presente procedimento concursal assim
como a nomeação do júri, foi autorizado por despacho do Senhor Reitor
da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor João Sàágua de 23 de
outubro de 2017.
O presente concurso é documental, tem carácter internacional e rege-se pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do referido
Estatuto.
II — Em conformidade com o que determina o referido Estatuto,
são requisitos para a candidatura ao presente concurso, nos termos do
artigo 40.º:
a) Ser titular do grau de doutor há mais de 5 anos;
b) Ser detentor do título de agregado em Ciências Musicais.
O curriculum vitae do candidato deverá evidenciar um sólido perfil
de ensino e investigação no domínio da Etnomusicologia, com especial
incidência na África Lusófona.
III — As candidaturas serão apresentadas de preferência em suporte
digital, presencialmente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sita na Avenida de Berna, 26-C,
1069-061 Lisboa, Núcleo de Expediente e Arquivo (9h — 16h30), por
via postal ou através de correio eletrónico.

O processo de candidatura deverá ser instruído com a documentação
a seguir indicada:
a) Documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos exigidos no número II;
b) Declaração do tempo de serviço após a obtenção do grau de doutor;
c) 12 exemplares do curriculum vitae do candidato;
d) 2 exemplares de cada um dos trabalhos mencionados no currículo,
impressos ou em suporte digital.
e) Requerimento disponível em http://fcsh.unl.pt/faculdade/recursos-humanos/concursos/docentes
Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de
recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por declaração prestada no requerimento/formulário, disponível online no site da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, relativamente aos candidatos
pertencentes à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
Os candidatos que não pertencem à Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, devem apresentar o comprovativo da posse dos requisitos
exigidos.
Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo referido no n.º I deste
Edital os seus requerimentos/formulários instruídos com os documentos
mencionados neste Aviso de Abertura.
IV — Os critérios, indicadores e ponderações, com vista à avaliação
e seriação dos candidatos aprovados pelo júri são os seguintes:
1 — Na vertente do Desempenho Científico (55 %):
1.1 — Publicação de artigos e Livros Científicos (0-20);
1.2 — Coordenação e participação em Projetos de Investigação (0-10);
1.3 — Direção de Unidades de Investigação (0-5);
1.4 — Comunicações apresentadas em Congressos e Colóquios Científicos (0-5);
1.5 — Orientações de teses (2.os Ciclos e 3.os Ciclos) e de outras
componentes não curriculares dos 2.0 ciclos (Relatórios de Estágio e
Projetos) (0-10);
1.6 — Outra Atividade Científica (Prémios, Pertença a Órgãos Científicos, Painéis de Avaliação Científica, etc.) (0-5).
2 — Na vertente da capacidade pedagógica (30 %):
2.1 — Diversidade de unidades curriculares ensinadas (Matérias e
Ciclos de Estudos) e Qualidade do material pedagógico publicado ou
apresentado (0-5);
2.2 — Participação em júris académicos de provas e concursos (0-5)
2.3 — Projeto pedagógico-científico na área disciplinar no concurso,
ou em subárea a indicar pelo candidato (0-20)
3 — Outra atividade relevante (15 %)
3.1 — Atividades de Extensão Universitária (0-3);
3.2 — Participação na Gestão Académica (excluindo as referidas no
ponto 1.3 (0-12).
Em todos estes elementos de ponderação deve ser dada relevância a
candidatos que demonstrem uma consistente preparação interdisciplinar,
com incidência numa perspectiva de longa duração.
As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação, respectiva
ponderação e os indicadores, poderão ser consultadas pelos candidatos,
sempre que solicitadas.
V — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Prof. Doutor Francisco Caramelo, Diretor da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, por
delegação de competências:
Vogais:
Doutora Salwa El-Shawan Castelo-Branco, Professora Catedrática
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa.
Doutor Mário Vieira de Carvalho, Professor Catedrático da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Doutor Enrique Camara de Landa, Professor Catedrático do Departamento de Ciências Musicais, Universidad de Valladolid, Espanha.
Doutor Josep Martí, Investigador Coordenador do CSIC, Barcelona,
Espanha.
Doutora Elizabeth Lucas, Professora Catedrática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.
VI — Avaliação das candidaturas
1 — Terminado o prazo das candidaturas, reúne-se o júri para avaliação e ordenação dos candidatos. No caso de haver exclusão de alguns
candidatos, proceder-se-á à audiência prévia, nos termos do artigo 121.º
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.
2 — Apreciadas as respostas dos candidatos excluídos e após respetiva
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 IV.
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VII — 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
14 de junho de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco Caramelo.
311428828

Faculdade de Economia
Despacho (extrato) n.º 6304/2018
Por meu despacho de 28 de maio de 2018, foi autorizado o contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período
experimental de um ano, na sequência de um procedimento concursal
e nas condições previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 19.º do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, do Doutor Emanuel Rogério Sabino
Gomes, como Professor Associado da Nova School of Business and
Economics — Faculdade de Economia da UNL, com efeitos a partir
de 1 de junho de 2018, sendo remunerado pelo escalão 1 — índice 220
da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
14 de junho de 2018. — O Diretor, Daniel Abel Monteiro Palhares
Traça.
311428633

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 6305/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
17.05.2018, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado em período experimental de 5 anos, com Marta
Filipe de Matos Ribeiro Mendes, como Professora Adjunta, ao abrigo
da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º
e n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 45/2016 de 17 de agosto, com
efeitos a partir de 01.10.2017, auferindo o vencimento correspondente
ao índice 185, escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino superior
politécnico, em regime de Dedicação Exclusiva.
18 de maio de 2018. — O Vice-Presidente do IPL, Professor Doutor António José da Cruz Belo.
311417503
Despacho (extrato) n.º 6306/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
15.09.2017, foi autorizada a proposta de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, com André Baptista Pombo, como
Assistente Convidado em regime de Tempo Parcial 40 %, para a Escola
Superior de Educação de Lisboa, no período de 18.09.2017 a 31.08.2018,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela
do pessoal docente do ensino superior politécnico.
22.05.2018. — O Vice-Presidente do IPL, António da Cruz Belo.
311386116
Despacho (extrato) n.º 6307/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
29.01.2018, foram autorizados os contratos de trabalho em funções
públicas a Termo Resolutivo Certo, com a categoria de Assistentes Convidados, para a Escola Superior de Educação de Lisboa, posicionados
no índice 100 escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino superior
politécnico, dos seguintes docentes:
Maria de Fátima Cirne Grais, em regime de Tempo Parcial 15 %, pelo
período de 29.01.2018 a 17.06.2018;
Madalena da Graça Wainewright Matoso, em regime de Tempo Parcial
25 %, pelo período de 29.01.2018 a 17.06.2018.
22.05.2018. — O Vice-Presidente do IPL, António da Cruz Belo.
311386157
Despacho (extrato) n.º 6308/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
18.05.2018, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado em período experimental de 5 anos, com Patrícia do

Nascimento Casanova Santos Ferreira Tomaz Coelho, como Professora
Adjunta, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º, conjugado com
o n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 45/2016 de 17 de agosto, na
redação dada pela Lei n.º 65/2017 de 9 de agosto, com efeitos a partir
de 21.05.2018, auferindo o vencimento correspondente ao índice 185,
escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico,
em regime de Dedicação Exclusiva.
25 de maio de 2018. — O Vice-Presidente do IPL, Professor
Doutor António José da Cruz Belo.
311417366
Despacho (extrato) n.º 6309/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
24.04.2018, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo na categoria de Professor Adjunto Convidado
com Edgar Aristides Lemos Pereira, em regime de tempo parcial 15 %
no período de 01.05.2018 a 31.08.2018, para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao
escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal docente do ensino superior
politécnico.
29.05.2018. — O Vice-Presidente, Professor Doutor António da Cruz
Belo.
311414093
Despacho (extrato) n.º 6310/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
18.05.2018, foi autorizada a rescisão do contrato de trabalho em funções
públicas a termos resolutivo certo, de Maria Engrácia Duarte Maria dos
Santos de Mendonça Belo com a categoria de Professora Adjunta Convidada em regime de tempo Integral na Escola Superior Comunicação
Social, com efeitos a partir de 01.03.2018.
29.05.2018. — O Vice-Presidente, Professor Doutor António da Cruz
Belo.
311414174
Despacho (extrato) n.º 6311/2018
Ao abrigo da alínea b) n.º 1 do artigo 5.º e artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 45/2016 de 17 de agosto com a redação dada pela Lei n.º 65/2017 de
09 de agosto, e por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de
Lisboa de 18.05.2018 foi autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado em período experimental de 5 anos
com Maria Engrácia Duarte Maria dos Santos de Mendonça Belo, na
categoria de Professor Adjunto em regime de tempo integral com efeitos
a partir de 01 de março de 2018, para a Escola Superior de Comunicação
Social auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 185
da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.
29.05.2018. — o Vice-Presidente, Professor Doutor António da Cruz
Belo.
311414263
Despacho (extrato) n.º 6312/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
25.05.2018, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Convidada
com Maria Emília Gaspar de Oliveira, em regime de tempo parcial
25 % no período de 01.06.2018 a 31.08.2018 para a Escola Superior
de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino
superior politécnico.
30.05.2018. — O Vice-Presidente, Professor Doutor António da Cruz
Belo.
311413737
Despacho (extrato) n.º 6313/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
25.05.2018, foram autorizados os contratos de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo na categoria de Assistentes Convidados
para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o
vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal
docente do ensino superior politécnico dos seguintes docentes:
Raquel Janete da Costa Ferreira, regime de tempo parcial 20 % no
período de 01.06.2018 a 31.08.2018.
Ana Filipa Oliveira Cardoso Rodrigues, regime de tempo parcial 20 %
no período de 01.06.2018 a 31.08.2018.

