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 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Despacho (extrato) n.º 11349/2016
Por despacho de 19 de maio de 2016 do Reitor da Universidade da 

Beira Interior, foi autorizada a manutenção de contrato de trabalho 
em funções públicas, por Tempo Indeterminado, em regime de tempo 
integral e dedicação exclusiva, ao Doutor Jorge Miguel de Almeida An-
drade, na categoria de Professor Auxiliar, para o exercício de funções na 
Faculdade de Engenharia, da mesma Universidade, com efeitos a partir 
de 20 de julho de 2016, ficando posicionado no escalão 1, índice 195, da 
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários, considerando-
-se rescindido o contrato anterior à data de início destas funções. (Não 
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14/09/2016. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Alda 
Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.

209863017 

 Despacho (extrato) n.º 11350/2016
Por despacho de 19 de maio de 2016 do Reitor da Universidade da 

Beira Interior, foi autorizada a manutenção de contrato de trabalho em 
funções públicas, por Tempo Indeterminado, em regime de tempo inte-
gral e dedicação exclusiva, à Doutora Isabel Maria da Conceição Fonseca 
Gonçalves Falorca, na categoria de Professora Auxiliar, para o exercício 
de funções na Faculdade de Engenharia, Departamento de Engenharia 
Civil e Arquitetura, da mesma Universidade, com efeitos a partir de 
14 de julho de 2016, ficando posicionado no escalão 1, índice 195, da 
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários, considerando-
-se rescindido o contrato anterior à data de início destas funções. (Não 
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14/09/2016. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Alda 
Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.

209863041 

 Despacho (extrato) n.º 11351/2016
Por despacho de 10 de agosto de 2016 do Reitor da Universidade 

da Beira Interior, foi autorizada a manutenção de contrato de trabalho 
em funções públicas, por Tempo Indeterminado, em regime de tempo 
integral e dedicação exclusiva, ao Doutor João Paulo da Costa Cordeiro, 
na categoria de Professor Auxiliar, para o exercício de funções na Fa-
culdade de Engenharia, da mesma Universidade — Departamento de 
Engenharia Informática — com efeitos a partir de 29 de abril de 2016, 
ficando posicionado no escalão 1, índice 195, da tabela remuneratória 
aplicável aos docentes universitários, considerando-se rescindido o con-
trato anterior à data de início destas funções. (Não carece de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

14/09/2016. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Alda 
Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.

209865723 

 Despacho (extrato) n.º 11352/2016
João Paulo de Sousa Ferreira Fernandes, Professor Auxiliar no De-

partamento de Informática, da Universidade da Beira Interior, cessou 
funções, a seu pedido, a partir de 31 de agosto de 2016.

14 de setembro de 2016. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
Alda Emília de Castro Martins Bebiano Ribeiro.

209865212 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 11353/2016
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade de 

Lisboa, homologados pelo Despacho normativo do Ministro da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 42, de 1 de março, com o n.º 1 -A/2016, da alínea a) do 
n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 239/2007, de 19 de junho, e dos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, publicado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego a presidência do júri 
das provas de agregação no ramo de Estudos de Tradução, requeridas 
pela Doutora Alexandra Assis Rosa Queiroz de Barros, no Doutor Paulo 
Jorge Farmhouse Simões Alberto, Professor Catedrático e Diretor da 

Faculdade de Letras, com capacidade de subdelegação num membro 
do Conselho Científico ou num Diretor de Área, desde que Professor 
Catedrático com tenure ou Investigador Coordenador com nomeação 
definitiva.

1 de setembro de 2016. — O Reitor, António Cruz Serra.
209864492 

 Faculdade de Ciências

Aviso n.º 11545/2016

Lista provisória de candidatos admitidos e excluídos ao procedi-
mento concursal comum para o preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, aberto pelo 
Aviso n.º 6620/2016 e pela oferta BEP n.º OE201605/0271.
Nos termos do disposto nos n.os 1 e na alínea d), do n.º 3, do ar-

tigo 30.º e do artigo 31.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 procedimento concursal comum para 
o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de 
Técnico Superior, do mapa de pessoal não docente e não investigador 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo Aviso n.º 6620/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 101, de 25 de maio, e publicitado na Bolsa de Emprego 
Público, através da oferta n.º OE201605/0271, de que a lista provisória 
dos candidatos excluídos e respetiva fundamentação, bem como dos 
candidatos admitidos ao procedimento (neste último caso, já com a 
indicação do primeiro método de seleção obrigatório a aplicar) se en-
contra afixada no placard junto à entrada do Edifício C4 (Biblioteca) 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sita no Campo 
Grande, 1749 -016 Lisboa, bem como disponível para consulta na página 
eletrónica desta Faculdade, no endereço http://www.ciencias.ulisboa.
pt/concursos?id=1658.

Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código do Proce-
dimento Administrativo, ficam os candidatos notificados de que dispõem 
de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso 
para, querendo, dizer por escrito o que se lhes oferecer, devendo fazê -lo, 
obrigatoriamente, através do formulário para o exercício do direito de 
participação dos interessados, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, 
de 8 de maio, conforme estabelecido na alínea b), do n.º 1, do artigo 51.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, e que se encontra disponível em 
http://www.ciencias.ulisboa.pt/concursos?id=1658.

As eventuais alegações a apresentar, mediante o preenchimento do 
formulário acima referido, devem ser enviadas por correio registado, 
com aviso de receção, dirigidas à Presidente do Júri do procedimento 
concursal comum, para Faculdade de Ciências da Universidade de Lis-
boa, Edifício C5, Piso 1, Campo Grande, 1749 -016 Lisboa, ou entregues 
pessoalmente, na mesma morada, no Núcleo de Expediente, Arquivo e 
Transportes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no 
horário das 09:00h às 16:00h, até ao termo do prazo indicado, findo o 
qual as mesmas não serão consideradas.

29 de julho de 2016. — A Presidente do Júri, Maria da Luz da Costa 
Pereira Mathias.

209865797 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 859/2016
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 redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, 
publica do 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 20 de junho de 2016, 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 
de Ciências da Comunicação — Ciência da Informação da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas desta Universidade.
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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 e pelo Regulamento dos Concursos 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.

I — Requisitos de admissão: Em conformidade com o que determina o 
Estatuto da Carreira Docente Universitária, é requisito 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 em Ciência 
da Informação ou Ciências Documentais, com curriculum relevante na 
área de Gestão da Informação e dominar a língua portuguesa e inglesa 
falada e escrita.

II — Apresentação da candidatura:
1 — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos de preferência 

em suporte digital, presencialmente na Reitoria da Universidade Nova 
de Lisboa, sita no Campus de Campolide, 1099 — 085, Lisboa ou por 
via postal, em formulário disponível na Divisão Académica e online em 
http://www.unl.pt/pt/info/Docentes/pid=61/.

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

a) Documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos exi-
gidos no número I;

b) 8 exemplares impressos ou em suporte digital (PEN) do curriculum 
do candidato, bem como de cada um dos trabalhos nele mencionados;

c) 8 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 espe-
cialização e internacionalização da sua investigação e capacidade de 
recrutamento de financiamento competitivo, com explicitação de metas 
quinquenais para avaliação do plano.

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

4 — As candidaturas, devidamente instruídas com os documentos 
supra mencionados no ponto II, deverão ser entregues no prazo de 
30 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no 
Diário da República.

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

6 — Os candidatos devem organizar o respetivo curriculum vitae, de 
acordo com a sistemática do ponto III do Edital.

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

candidatos admitidos, aprovados pelo júri, são os seguintes:
1 — Componente Científica do curriculum vitae de cada candidato 

(40 %):
1.1 — Publicação de Livros e Artigos Científicos publicados em 

revistas da especialidade com arbitragem científica, em Portugal e no 
estrangeiro (0 — 20);

1.2 — Participação em Projetos de Investigação avaliados por enti-
dades competentes nacionais ou internacionais e com impacto relevante 
na área do concurso (0 — 5);

1.3 — (Co -)orientações de teses (2.os Ciclos e 3.os Ciclos) e de outras 
componentes não curriculares dos 2.º 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, for-
mação avançada, pós -graduada, complementar) (0 — 10).

2 — Componente Pedagógica (30 %):
2.1 — Experiência de ensino na área do concurso (0 — 20);
2.2 — Qualidade do material pedagógico apresentado (planos de 

aulas, materiais didáticos, bibliografias) e outras atividades peda-
gógicas relevantes para até 3 unidades curriculares na área do con-
curso(0 — 10).

3 — Outras atividades relevantes (5 %).
4 — Plano de desenvolvimento da carreira, com explicitação de metas 

quinquenais para avaliação do plano (25 %):
4.1 — Demonstração de potencial para a docência, incluindo a dimen-

são internacional, em várias disciplinas da área científica (0 — 10);
4.2 — Plano de desenvolvimento da investigação e internacionali-

zação (0 -10);

4.3 — Plano de recrutamento de financiamento competitivo para a 
investigação, incluindo a dimensão internacional (0 -5).

IV — Composição do júri: O júri nomeado por despacho do Sr. Reitor 
da UNL, de 20 de junho de 2016, tem a seguinte composição:

Presidente: Prof. Doutor João de Deus Santos Sàágua, Vice -Reitor 
da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências, nos 
termos do n.º 2 do Despacho n.º 12248/2014, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 191, de 3 de outubro de 2014.

Vogais:
Doutor Francisco Rui Nunes Cádima, Professor Catedrático da Fa-

culdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
Doutora Purificación Moscoso Castro, Professora Catedrática da 

Facultad de Filosofía y Letras da Universidade de Alcalá;
Doutora Maria Ángeles Zulueta Garcia, Professora Titular da Facultad 

de Filosofía y Letras da Universidade de Alcalá;
Doutor José António Moreiro González, Professor Catedrático da 

Universidad Carlos III, Madrid;
Doutor Fernando Lucas Bação, Professor Associado e Subdiretor da 

Nova Information Management School/Instituto Superior de Estatística 
e Gestão da Informação da Universidade 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 nos pontos I e III supra, o júri procede à admissão dos candi-
datos com classificação final, em mérito absoluto igual ou superior a 
50, ou à sua exclusão.

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

4 — Determinados os candidatos admitidos, com base nas classi-
ficações supra, o júri apresenta parecer escrito com a ordenação dos 
candidatos admitidos.

5 — 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.

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.
14 de setembro de 2016. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
209864905 

 Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Despacho (extrato) n.º 11354/2016

Por despacho do Sr. Diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tro-
pical, 14 de março de 2016 foi autorizada a nomeação, em regime de 
substituição, de Maria Marques Lopes Soares Pinto, no cargo de direção 
intermédia de 4.º grau do Secretariado do Conselho de Gestão, com 
efeitos à data do despacho, nos termos do disposto nos artigos 20.º e 
27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

7 de setembro de 2016. — O Diretor, Professor Doutor Paulo de 
Lyz Girou Ferrinho.

209865034 

 Despacho (extrato) n.º 11355/2016
Por despacho do Sr. Diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tro-

pical, de 14 de março de 2016 foi autorizada a nomeação, em regime de 
substituição, da Dr.ª Sofia Maria Briz Simões Muller Assis dos Santos, 
no cargo de direção intermédia de 3.º grau do Gabinete de Projetos, com 
efeitos à data do despacho, nos termos do disposto nos artigos 20.º e 
27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

7 de setembro de 2016. — O Diretor, Professor Doutor Paulo de 
Lyz Girou Ferrinho.

209864987 


