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como o alojamento em estabelecimento hoteleiro superior a 3 estrelas, 
sem prejuízo da atribuição de 70 % de ajudas de custo diárias, nos 
termos do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 192/95, de 28 de julho, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, conjugado 
com o previsto no decreto -lei de execução orçamental e na Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 51/2006, de 5 de maio;

b) Autorizar, em casos excecionais de representação, que os encargos 
com o alojamento e alimentação inerentes a deslocações em serviço 
público possam ser satisfeitos contra documento comprovativo das 
despesas efetuadas, não havendo nesse caso lugar ao abono de ajudas 
de custo, nos termos do artigo 33.º do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de 
abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, e pelas 
Leis n.os 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de dezembro, 
conjugado com o disposto no decreto -lei de execução orçamental e na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2006, de 5 de maio;

c) Proferir, fundamentadamente, o despacho de autorização a que se 
refere o n.º 3 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 393 -B/99, de 2 de outubro, 
alterado pelos Decretos  -Leis n.os 64/2006, de 21 de março, e 88/2006, 
de 23 de maio;

d) Autorizar a contratação, o procedimento, a adjudicação e as des-
pesas inerentes a empreitadas de obras públicas, relativas à execução de 
planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, cujo valor global 
não ultrapasse o limite de € 20 000 000, com exclusão da aprovação de 
programas preliminares e de projetos de execução;

e) Autorizar a contratação, o procedimento, a adjudicação e as des-
pesas inerentes a empreitadas de obras públicas e locação e aquisição 
de bens e serviços, cujo valor global das mesmas não ultrapasse o 
limite de € 3.740.984 com exclusão da aprovação de programas preli-
minares e de projetos de execução para empreitadas de valor superior 
a € 2.500.000;

f) Autorizar, nos termos legais, o seguro de estudantes que, ao abrigo 
de acordos de cooperação internacional ou de outros instrumentos de 
intercâmbio no âmbito do ensino superior, se desloquem a Portugal 
ou estrangeiro, enquanto permanecerem em território nacional e ou 
estrangeiro;

g) Autorizar, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 120.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, a prestação de trabalho suplementar, em 
circunstâncias excecionais e delimitadas no tempo;

h) Autorizar, nos termos do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 106/98, de 
24 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, 
e pelas Leis n.os 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro, o uso excecional do avião, desde que, cumulativamente, o 
seu uso seja considerado imprescindível e se revele mais económico do 
que qualquer outro meio de transporte.

5 — As adjudicações inerentes a empreitadas de obras públicas, 
efetuadas nos termos das alíneas d) e e) do n.º 4 do presente despacho, 
devem ser comunicadas, aquando da sua autorização, aos Serviços da 
Reitoria e à Direção -Geral de Planeamento e Gestão Financeira do 
Ministério da Educação e Ciência.

6 — Consideram -se ratificados os atos praticados pelo ora delegado 
desde o início do respetivo mandato.

2 de setembro de 2014. — O Reitor, António Cruz Serra.
208076862 

 Faculdade de Farmácia

Despacho (extrato) n.º 11440/2014
Por despacho n.º20/2013, datado de 16 de dezembro, da Diretora da 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, foi autorizado o 
adicional ao contrato de trabalho em funções Públicas a termo resolutivo 
certo, nos seguintes termos e referente à docente:

Licenciada Sílvia Cristina Correia Cid, para exercer funções de As-
sistente Convidada, sem remuneração, para o Departamento de Sócio-
-Farmácia, com início a 1 de abril de 2013 e termina a 31 de março 
de 2015.

5 de setembro de 2014. — O Secretário -Coordenador, Alfredo Fer-
reira Moita.

208077048 

 Instituto Superior Técnico

Edital n.º 840/2014
1 — Está aberto, pelo prazo de 30 dias úteis (contados a partir da data 

de publicação do presente Edital) e perante o Instituto Superior Técnico 

da Universidade de Lisboa (IST), um concurso documental para recruta-
mento de um Professor Auxiliar, para exercer funções de investigação e 
ensino nas áreas disciplinares de Ambiente e Energia ou de Termofluidos 
e Tecnologias de Conversão de Energia do Departamento de Engenharia 
Mecânica do Instituto Superior Técnico e assim ocupar um posto de tra-
balho vago que se encontra previsto no mapa de pessoal em vigor no IST. 
Para além das funções a desempenhar no Departamento de Engenharia 
Mecânica, o Professor Auxiliar contratado deverá ainda desenvolver 
atividades de investigação numa das unidades de investigação do IST 
ou associadas deste Instituto. O local de trabalho do Professor Auxiliar 
a contratar situar-se-á em qualquer dos campus do IST, na Alameda, em 
Lisboa, ou no Taguspark, em Oeiras. O recrutado celebrará um 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 e capacidade de investigação que pretendam ingressar 
na base da carreira docente universitária.

2 — O presente concurso foi aberto por despacho de 5 de agosto, 
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) apro-
vado pelo Despacho 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.

O despacho conjunto n.º 373/2000, de 31 de março, do Ministro da 
Reforma do Estado e da Administração Pública e da Ministra para a 
Igualdade, determina a obrigatoriedade de nos concursos de ingresso e 
acesso se proceder à seguinte menção:

“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, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação.”

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

4 — As candidaturas são apresentadas através de requerimento diri-
gido ao Presidente do IST 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) Projeto científico-pedagógico (P) em formato eletrónico (pdf), 
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 desenvolvimento científico e pedagógico nas 
áreas disciplinares do concurso com o objetivo de promover e reforçar 
as atividades de ensino e investigação que nestas áreas disciplinares 
estão enquadradas na “Iniciativa em Energia do IST” nomeadamente: 
Programas internacionais de 2.º ciclo da KIC Innoenergy (SELECT; 
RENE; ENTECH); Programa Erasmus Mundus SELECT+ em Energy 
Pathways; Programa de doutoramento em Sistemas Sustentáveis de 
Energia; Linha de Energias Renováveis da Escola Doutoral da KIC 
Innoenergy; Programa de Formação Avançada em Sistemas Sustentáveis 
de Energia; Programa de Formação Avançada em Energias Renováveis 
Marinhas.

b) Curriculum vitae (CV) do candidato em formato eletrónico (pdf), 
organizado de forma a responder separadamente a cada uma das vertentes 
e critérios explicitados no n.º 10.2 deste Edital. Em particular, para cada 
publicação, devem ser indicados, quando disponíveis, o fator de impacto 
ISI e o número de citações (excluindo autocitações). O CV deve ainda 
indicar o conjunto de 5 (cinco) publicações selecionadas pelo candidato 
como as mais representativas e que se enquadrem no âmbito do Projeto 
científico-pedagógico pedido na alínea anterior. Esta seleção deve ser 
acompanhada de uma descrição justificativa sucinta em que o candidato 
explicita a sua contribuição.
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c) Versão eletrónica em formato pdf das publicações referidas no CV 
e de outros trabalhos que os candidatos considerem 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 da Direção de 
Recursos Humanos do Instituto Superior Técnico no endereço: http://drh.
ist.utl.pt/docentes-e-investigadores/recrutamento-docentes-e-investiga-
dores/pessoal-docente-de-carreira/

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 apre-
sentados em língua portuguesa ou inglesa, pessoalmente ou através 
de correio registado, na Direção de Recursos Humanos do Instituto 
Superior Técnico, Campus da Alameda, Av. Rovisco Pais, 1, 1049-001 
Lisboa, Portugal.

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

Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa
Vogais:
César Dopazo Garcia, Professor Catedrático, Escola de Engenharia 

e Arquitetura, Universidade de Saragoça;
Domingos Xavier Viegas, Professor Catedrático, Faculdade de Ciên-

cias e Tecnologia, Universidade de Coimbra;
António Manuel Oliveira Gomes Martins, Professor Catedrático, 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra;
Eduardo Alberto Baptista Maldonado, Professor Catedrático, Facul-

dade de Engenharia, Universidade do Porto;
José Carlos Fernandes Pereira, Professor Catedrático, Instituto Su-

perior Técnico, Universidade de Lisboa;
Paulo Manuel Cadete Ferrão, Professor Catedrático, Instituto Superior 

Técnico, Universidade de Lisboa.

8 — Cada membro do júri procede à avaliação do mérito dos candi-
datos relativamente a cada uma das vertentes do n.º 10.2 do presente 
Edital e efetua a valoração e ordenação final dos candidatos da forma 
a seguir indicada:

a) Apuramento da classificação intermédia dos candidatos em cada 
vertente, tendo em consideração os parâmetros de avaliação específicos 
dessa vertente e escalas de referência, devidamente justificadas;

b) Apuramento da classificação final dos candidatos por intermédio 
da combinação da classificação intermédia com a ponderação atribuída 
a cada vertente;

c) Elaboração de uma lista ordenada dos candidatos, na qual não 
são admitidas classificações “ex aequo”, com base na qual participa 
na votação individual e justificada que conduz à ordenação final dos 
candidatos, nos termos do artigo 20.º do Regulamento;

d) Para elaboração da lista de ordenação final referida na alínea ante-
rior e verificando-se situações de empate, pode ser utilizado o parâmetro 
preferencial identificado na alínea seguinte;

e) É parâmetro preferencial a contribuição para o desenvolvimento e 
evolução das áreas disciplinares em que é aberto o concurso.

9 — Uma vez identificados, em definitivo, os candidatos aprovados 
em mérito absoluto, com base no disposto no número seguinte, passa-se 
à sua ordenação em mérito relativo, com base nos critérios de seleção e 
de seriação, respetiva ponderação e sistema de valoração final definidos 
neste Edital.

10 — O processo de admissão e seriação dos candidatos será baseado 
nos elementos referidos no n.º 4.2 do presente Edital (o CV e o projeto 
científico-pedagógico), de acordo com a seguinte metodologia:

Serão admitidos a concurso, em mérito absoluto, os candidatos que 
tenham publicado, nos últimos 5 (cinco) anos, 5 (cinco) ou mais publi-
cações classificadas como “tipo A” para efeitos de avaliação de desem-
penho dos docentes do Instituto Superior Técnico e relevantes para as 
áreas disciplinares do concurso;

10.1 — Poderão também não ser 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 minimamente adequada para o exercício de funções docentes 
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 apresentado se mostrar como 
claramente insuficiente ou enfermando de incorreções graves;

10.2 — Os CV dos candidatos admitidos em mérito absoluto são 
avaliados nas vertentes de investigação, ensino, transferência de co-
nhecimento e gestão universitária. Em cada uma destas vertentes, serão 
considerados no processo de avaliação os parâmetros que em seguida 
se listam, ponderado, respetivamente, pelo número de anos da atividade 
científica e pelo número de anos de atividades de ensino. Dar-se-á 
particular importância à adequação do CV às áreas disciplinares do 
concurso, bem como especial relevo à produção científica do candidato 
nos últimos 5 anos.

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

(i) Publicações científicas: capítulos de livros, artigos em revistas 
científicas e em atas de conferências internacionais de que o candidato 
foi autor ou coautor, levando-se em conta o seu impacto (avaliada pelo 
fator de impacto das revistas e pelo número de citações por outros 
autores), nível científico e tecnológico, grau de inovação, evidência 
de colaboração internacional, contribuição para o avanço do estado do 
conhecimento.

(ii) Outras atividades científicas: participação do candidato como 
coordenador ou investigador em projetos científicos sujeitos a concurso 
competitivo, tendo-se em conta o âmbito territorial, a dimensão, o ní-
vel científico/tecnológico e o grau de inovação; considerar-se-á ainda 
a criação e ou reforço de meios laboratoriais ou computacionais e a 
dinamização de atividade científica.

b) Vertente de ensino: nesta vertente, os candidatos são avaliados 
essencialmente nos seguintes parâmetros: unidades curriculares leciona-
das, orientação de estudantes de doutoramento, mestrado e licenciatura 
e produção de material pedagógico.

c) Vertente de transferência de conhecimento: nesta vertente, os can-
didatos são avaliados essencialmente nos seguintes parâmetros: pro-
priedade intelectual e industrial, legislação e normas técnicas, prestação 
de serviços e consultoria, experiência não académica (em Ciência ou 
Engenharia), relevantes para a área disciplinar do concurso.

d) Vertente de gestão universitária: nesta vertente, os candidatos são 
avaliados essencialmente com base na sua participação na gestão de 
laboratórios de investigação e ensino, participação em júris de provas 
académicas e atividade em organizações de eventos científicos nacionais 
e internacionais.

10.3 — O projeto científico-pedagógico é avaliado tendo em con-
sideração o mérito e a adequação às áreas disciplinares do concurso, 
nomeadamente no seu potencial contributo para o desenvolvimento cien-
tífico e pedagógico destas áreas disciplinares no âmbito do(s) objetivo(s) 
definidos no ponto 4.2.a).

10.4 — Às vertentes listadas no n.º 10.2 e ao projeto científico-pe-
dagógico são atribuídas as seguintes ponderações:

a) Vertente de investigação: 60 %
b) Vertente de ensino: 10 %
c) Vertente de transferência de conhecimento: 5 %
d) Vertente de gestão universitária: 5 %
e) Projeto científico-pedagógico: 20 %,

10.5 — 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.

3 de setembro de 2014. — O Presidente, Prof. Doutor Arlindo Manuel 
Limede de Oliveira.

208073046 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 841/2014
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 31/08/2009, 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 trabalho de professor auxiliar para a 




