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c) Em caso de dúvida o júri do processo de creditação poderá solicitar
o parecer do docente responsável, na ESEnfC, pela unidade curricular
a creditar;
d ) Quando apesar da denominação, e da área científica, os conteúdos
de uma unidade curricular não sejam considerados equivalentes aos das
lecionadas na ESEnfC, os ECTS apenas serão averbados no Suplemento
ao Diploma;
e) Quando o número de ECTS creditados numa área científica ou unidade curricular, é superior ao atribuído nessa área científica ou unidade
curricular, no plano de estudos da ESEnfC, a diferença será averbada
no Suplemento ao Diploma;
f ) Quando o número de ECTS creditados numa área científica ou
unidade curricular, é inferior ao atribuído à unidade curricular do plano
de estudos da ESEnfC, estes serão apenas averbados no Suplemento
ao Diploma;
g) A classificação a atribuir à unidade curricular, em função do processo de creditação, é a obtida na instituição de origem, independentemente da existência de excesso de ECTS;
h) O número de créditos passíveis de creditar, por área científica ou
unidade curricular, é o definido pela instituição de origem;
2 — Aos candidatos que frequentaram cursos organizados segundo
o modelo pré Processo de Bolonha:
a) Compete ao júri do processo de creditação definir em que área
científica ou unidade curricular deve ser considerada a formação apresentada pelos candidatos;
b) Para efeitos do processo de creditação a determinação dos ECTS
terá por base o volume de trabalho apresentado no curriculum escolar,
seguindo o regulamento para atribuição de ECTS em vigor na ESEnfC;
c) Para efeitos do número anterior os ECTS assim definidos serão
designados equivalentes em ECTS (eECTS);
d ) Após os procedimentos indicados nas alíneas anteriores o processo de creditação segue os trâmites definidos para os candidatos que
frequentaram cursos com ciclos de estudos organizados segundo o
modelo de Bolonha.
Artigo 11.º
Creditação da experiência profissional
1 — Para efeitos de creditação da experiência profissional o júri
do processo de creditação solicitará a apresentação da avaliação de
desempenho e a realização de uma entrevista. Em casos excecionais
poderá realizar-se prova de avaliação de competências, por professores
da ESEnfC indicados para o efeito, de que resultará, se obtido aproveitamento, a creditação da unidade curricular e a atribuição de uma
classificação.
2 — A Presidente da ESEnfC determinará os emolumentos que são
devidos pela realização da referida prova.
Artigo 12.º
Processo de creditação
O processo de creditação da formação anterior é da responsabilidade
do Conselho Técnico Científico, de acordo com o n.º 3 do artigo 45.A
do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março com a nova redação que
lhe deu o Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, que para o efeito
nomeia um júri.
Artigo 13.º
Júri dos processos de creditação
1 — O júri dos processos de creditação é designado pelo plenário do
CTC sob proposta da sua Presidente.
2 — O Júri é composto por 5 professores membros do CTC, sendo que
um preside aos trabalhos, que podem solicitar sempre que entenderem
necessário o parecer de outros professores da ESEnfC.
3 — Das decisões do júri caberá recurso nos termos da lei geral.
Artigo 14.º
Disposições finais
1 — O presente regulamento entra em vigor no ano letivo 2013-2014.
2 — Compete ao estudante instruir o processo que apresenta para
creditação com os elementos que permitam ao júri a aplicação dos
critérios definidos neste regulamento.
3 — O júri pode solicitar informação omissa que considere relevante
para sua decisão, sendo da responsabilidade do requerente a sua entrega
atempada.
4 — A entrega de documentação fora do prazo estabelecido não será
considerada para o processo de creditação a decorrer nesse ano letivo.

5 — Quando existam Cursos de Especialização Tecnológica passíveis
de creditação pela ESEnfC estes serão indicados aos interessados que
o solicitem.
6 — Para efeitos de atribuição de grau académico ou diploma, as
unidades curriculares creditadas, e os ECTS atribuídos, integram os
cursos dos ciclos de estudos da ESEnfC com as mesmas regras das
obtidas por frequência.
7 — Os estudantes que integram os cursos dos ciclos de estudos da
ESEnfC com recurso a creditação de formação anterior estão sujeitos,
após o processo de integração curricular, ao “Regime de frequência,
avaliação, precedências, transição de ano e prescrições”.
8 — As situações omissas no presente regulamento serão objeto de
análise, e decisão, pelo júri nomeado para o processo de creditação,
tendo por base a legislação aplicável.
9 — Aos processos de integração em ciclos de estudos ou cursos,
realizados em anos letivos anteriores aplicar-se-ão, até à sua conclusão,
as regras que ao tempo os determinaram.
Aprovado em plenário do Conselho Técnico-Científico de 24/09/2014
1 de outubro de 2014. — A Presidente, Maria da Conceição Saraiva
da Silva Costa Bento.
208173932

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
Despacho (extrato) n.º 13076/2014
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, conjugado com a alínea a) do n.º 2
do artigo 45.º da lei geral do trabalho em funções públicas (LGTFP),
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e após homologação
da ata do júri constituído para o efeito, por despacho do Presidente de
16 de outubro de 2014, torna-se público a conclusão com sucesso do
período de estágio inerente ao ingresso na carreira de especialista de
informática, de acordo com o respetivo processo de avaliação, elaborado
nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 97/2001, de 26 de março, conjugado
com o artigo 46.º da LGTFP, do trabalhador Hélder Filipe Pinto de
Sousa Carneiro, com a classificação final de 18 valores, na sequência
do procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 14143/2013, Diário
da República, 2.ª série, n.º 224, de 19 de novembro. Ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, conjugado com o
Regime do contrato de trabalho em funções públicas, aprovado pela Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, foi celebrado o contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, na carreira de especialista
de informática, categoria de especialista de informática de grau 1, nível
2, com produção de efeitos a 26 de fevereiro de 2014.
20 de outubro de 2014. — O Presidente, Paulo José Parente Gonçalves.
208175682

UNIVERSIDADE ABERTA
Regulamento n.º 482/2014
Verificando-se a apresentação ao Conselho de Gestão, pelo reitor, do
projeto de Regulamento de Prestação de Serviços ao Exterior da Universidade Aberta, para execução, nos termos e ao abrigo do artigo 70.º,
n.º 3, alíneas i) e j) e do artigo 83.º-A, do Estatuto da Carreira Docente
Universitária (ECDU), na republicação do Decreto-Lei n.º 448/79, de 13
de novembro, efetuada pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto,
bem como do artigo 110.º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior — RJIES);
Considerando que, nos termos da deliberação do Conselho de Gestão,
da reunião de 11 de setembro de 2014, foi aprovado na generalidade
o projeto de Regulamento de Prestação de Serviços ao Exterior da
Universidade Aberta;
Tendo em conta que foram cumpridas as estatuições do n.º 3 do artigo 110.º do RJIES, através da divulgação e discussão pelos interessados
do projeto de regulamento em causa e que foi feita a devida ponderação
dos resultados obtidos pelas mesmas;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 92.º, n.º 1, alínea o) do RJIES e
do artigo 37.º, n.º 1, alínea s), dos Estatutos da Universidade Aberta, homologados e publicados através do Despacho Normativo n.º 65-B/2008,
in Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de 22 de dezembro, aprovo
o Regulamento de Prestação de Serviços ao Exterior da Universidade
Aberta, em anexo ao presente despacho.
17 de outubro de 2014. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva Dias.
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ANEXO
Regulamento de Prestação de Serviços ao Exterior
da Universidade Aberta
A prestação de serviços ao exterior por docentes com contrato em funções
públicas, em regime de dedicação exclusiva, está prevista no Estatuto da
Carreira Docente Universitária (ECDU), na republicação do Decreto-Lei
n.º 448/79, de 13 de novembro, dada pelo Anexo do Decreto-Lei n.º 205/2009,
de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio.
Nos termos do disposto nas alíneas i) e j) do n.º 3 do artigo 70.º do
ECDU, não constitui violação do compromisso de exclusividade assumido pelos docentes o recebimento de remunerações decorrentes de:
«i) Prestação de serviço docente em instituição de ensino superior
pública diversa da instituição a que esteja vinculado, quando, com autorização prévia desta última, se realize para além do período semanal
de quarenta horas de serviço e não exceda quatro horas semanais.»
«j) Atividades exercidas, quer no âmbito de contratos entre a instituição a que pertence e outras entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, quer no âmbito de projetos
subsidiados por quaisquer dessas entidades, desde que se trate de
atividades da responsabilidade da instituição e que os encargos com
as correspondentes remunerações sejam satisfeitos através de receitas
provenientes dos referidos contratos ou subsídios, nos termos de regulamento aprovado pela própria instituição de ensino superior.»
E o n.º 4 do mesmo artigo estabelece o seguinte:
«4 — A perceção da remuneração prevista na alínea j) do número
anterior só poderá ter lugar quando a atividade exercida tiver nível
científico ou técnico previamente reconhecido pelo órgão de direção da
instituição de ensino superior como adequado à natureza, dignidade e
funções destas últimas, e quando as obrigações decorrentes do contrato
ou da aceitação do subsídio não impliquem uma relação estável».
Regras semelhantes são aplicadas ao pessoal da carreira de investigação científica com contrato em funções públicas (alíneas k) e l) do
n.º 2 do artigo 52.º do Estatuto da Carreira de Investigação Científica,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/99, de 20 de abril.
As mesmas regras aplicam-se ainda aos docentes e investigadores
contratados ao abrigo do código do trabalho.
A Universidade Aberta (UAb) não adotou, até ao momento, qualquer
regulamento de prestação de serviços ao exterior que preveja as possibilidades consagradas na lei. Porém, tal impõe-se neste momento, atendendo ao
aumento da procura de serviços prestados pela UAb ou por docentes seus.
Este regulamento estabelece as regras a observar pelos potenciais
prestadores de serviços da UAb, adiante designados agentes prestadores
de serviços, que venham a prestar serviços ao exterior, sob qualquer
forma, incluindo a atividade docente em qualquer ciclo ou programas
de estudos, conferentes ou não de grau, na medida do permitido pelos
n.os 3 e 4 do artigo 70.º ECDU em toda a sua extensão.
O presente regulamento procura disciplinar as atividades dos docentes
e investigadores da UAb nesta matéria, prevendo situações de eventual
concorrência desleal e garantindo o respeito pelos direitos de propriedade
intelectual e, em geral, os interesses da instituição.
Por outro lado, a referida procura crescente de serviços prestados pela
UAb deve contribuir para o aumento de receitas próprias, em cumprimento de um dos objetivos da autonomia financeira da Universidade,
plasmada no artigo 4.º e na alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos da Universidade Aberta, homologados pelo despacho normativo
n.º 65-B/2008, de 12 de dezembro, publicados no Diário da República,
2.ª série, n.º 246, de 22 de dezembro.
O regulamento respeita um conjunto de princípios gerais, de que se
destacam os seguintes:
(i) A necessidade de serem estabelecidas regras simples e de aplicação objetiva, por forma a evitar situações duvidosas e tratamentos
de favor;
(ii) O direito ao estímulo material, sob a forma de acréscimo remuneratório aos agentes prestadores de serviços;
(iii) A necessidade de se compatibilizar a autonomia individual de cada
potencial agente prestador de serviços ao exterior com a sua responsabilização no respeito pela estratégia institucional e orientações da UAb, a
quem cabe a palavra decisiva na negociação e realização das ações;
(iv) A obrigatoriedade de todas as prestações de serviços ao exterior
terem caráter institucional, baseadas em contratos, protocolos ou outro
tipo de acordo (doravante, contratos) que definam claramente os deveres
e obrigações das partes;
(vi) A necessidade de garantir a adequada qualidade científica e técnica
do serviço prestado;
(vii) A aplicação das regras a todos os agentes prestadores de serviços
da UAb;

Nestes termos, em conformidade com as considerações anteriores, e
tendo o conselho de gestão da UAb sido ouvido e dado o seu parecer
favorável, é aprovado o «Regulamento de Prestação de Serviços ao
Exterior», que passa a reger-se pelas cláusulas seguintes.

CAPÍTULO I
Âmbito e objeto
Artigo 1.º
Âmbito de aplicação
1 — O presente regulamento aplica-se a todos os agentes prestadores
de serviços da UAb que, ao abrigo de contratos adequados, prestem
serviços de qualquer espécie ao exterior, previstos no artigo 8.º, n.º 2,
alínea d) dos Estatutos da UAb e no artigo 70.º, n.º 3, alíneas i) e j) do
ECDU, incluindo a atividade docente, seja no âmbito de qualquer ciclo
de estudos seja em ações de outro tipo não conferentes de grau.
2 — A prestação de serviços ao exterior, desenvolvida nos termos do
presente regulamento, só poderá ser realizada sem prejuízo das normais
atividades docentes, de investigação e de gestão exercidas na UAb, sem
prejuízo da salvaguarda das especificidades desta como universidade
de ensino a distância.
Artigo 2.º
Tipos de atividades
Para efeitos de aplicação do presente regulamento, são consideradas
três situações:
a) Atividade de investigação científica, de criação cultural, de desenvolvimento tecnológico e de extensão universitária;
b) Atividade docente, no âmbito de qualquer ciclo ou programa de
estudos;
c) Ações de outro tipo não conferentes de grau.
Artigo 3.º
Objeto
1 — Constituem objeto do presente regulamento as seguintes prestações de serviço ou atividades, remuneradas nos termos do n.º 3 do
artigo 70.º do ECDU:
a) Atividades exercidas, quer no âmbito de contratos entre a instituição
a que o agente prestador de serviços está vinculado, a UAb, e outras
entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais,
quer no âmbito de projetos subsidiados por quaisquer dessas entidades,
desde que se trate de atividades da responsabilidade da UAb e que os
encargos com as correspondentes remunerações sejam satisfeitos através
de receitas provenientes dos referidos contratos ou subsídios, nos termos
regulados pelo presente regulamento;
b) Prestação de serviço docente em instituição de ensino superior
pública diversa daquela a que o docente está vinculado, isto é, a UAb,
quando, com autorização prévia desta última, se realize para além do
período semanal normal legal de trabalho e não exceda 4 horas semanais
para os docentes com dedicação exclusiva, ou 6 horas semanais para os
docentes a tempo integral sem dedicação exclusiva.
2 — Para efeitos de aplicação do n.º 1, tendo em conta o disposto no
n.º 3 do artigo 70.º do ECDU, e satisfazendo as exigências do artigo 159.º
da LTFP, publicada no Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, entende-se que as remunerações previstas no presente regulamento constituem
suplementos remuneratórios definidos para fazer face ao exercício de
funções mais exigentes que permitam aos docentes em tempo integral e
em dedicação exclusiva a perceção de acréscimos remuneratórios.
3 — Para efeitos do presente artigo, as verbas provenientes e recebidas no âmbito de prestações de serviços ao exterior constituem
receitas próprias da UAb e a sua afetação, se for o caso, será realizada
de acordo com as legais e adequadas regras financeiras, orçamentais e
contabilísticas em vigor.

CAPÍTULO II
Prestações de serviços ao exterior
Artigo 4.º
Competência
Todas as prestações de serviços são necessariamente outorgadas ou
autorizadas por quem tem competência estatutária para obrigar a UAb.
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Artigo 5.º
Forma de vinculação

Todas as atividades de investigação científica, de criação cultural, de
desenvolvimento tecnológico e de extensão universitária realizadas no
âmbito do presente regulamento pressupõem a existência de um contrato
celebrado entre a UAb e uma ou mais entidades externas que preveja
os serviços a prestar.
Artigo 6.º
Procedimentos internos
1 — O agente prestador de serviços, quer seja docente ou investigador,
só pode intervir no âmbito de um contrato ou autorização prévia.
2 — O agente prestador de serviços é responsável, do ponto de vista
pedagógico-científico, pela qualidade do serviço prestado, competindo
aos órgãos com poderes da UAb coordenar e fiscalizar a realização
dos trabalhos.
3 — Quando, nas prestações de serviços ao exterior, participem meios
humanos e ou materiais da UAb, haverá lugar, necessariamente, à imputação, para além dos custos diretos associados com a prestação dos
serviços, dos custos indiretos relativos à utilização da estrutura e dos
serviços comuns da instituição.
4 — Os montantes dos custos indiretos referidos no número anterior
são os resultantes da contabilidade da UAb, não podendo ser inferiores
a 10 % (dez por cento) do valor total do serviço prestado.
5 — Nos casos em que os valores faturados pela prestação de serviços
incluam suplementos remuneratórios a pagar aos agentes prestadores
de serviços envolvidos nas operações, caberá sempre a respetiva comparticipação à UAb, a processar conforme estabelecido no artigo 13.º,
na percentagem de 35 %.
6 — Os valores a pagar aos prestadores de serviços constantes da
tabela anexa a este regulamento incluem as contribuições ou encargos
sociais legalmente devidos.
Artigo 7.º
Contratos no âmbito de programas de financiamento
públicos ou privados
1 — Nos contratos celebrados no âmbito de projetos ou programas
de financiamento em que não seja possível aplicar o modelo de custos
totais na imputação de despesas de execução do projeto, o valor de
«overhead» a aplicar deverá ser ajustado ao valor máximo permitido
pelo respetivo regulamento.
2 — No caso de estarem previstos suplementos remuneratórios a
agentes prestadores de serviços aplicar-se-lhes-ão as regras estabelecidas
nos números 5 e 6 do artigo 6.º
Artigo 8.º
Atividades realizadas em instituições de interface
de que a UAb seja associada
1 — A participação de agentes prestadores de serviços da UAb em
operações através de uma entidade de interface a que a UAb se venha
a associar, sendo permitida, deverá ser enquadrada em contratos específicos que respeitem o presente regulamento.
2 — Nos casos em que a instituição de interface pretenda atribuir
suplementos remuneratórios aos agentes da UAb envolvidos na prestação
de serviços, ser-lhes-á aplicada a regra definida no n.º 5 do artigo 6.º,
sendo processadas nas condições estabelecidas no artigo 13.º
Artigo 9.º
Atividade docente
1 — As normas do presente regulamento aplicam-se aos agentes prestadores de serviços que, exercendo a sua atividade em regime de tempo
integral, com ou sem exclusividade, na UAb, prestem também serviço
docente em outros estabelecimentos de ensino superior público.
2 — As mesmas normas aplicam-se, também, aos casos de lecionação
em ações de aprendizagem de outro tipo, conferentes ou não de grau,
organizadas por entidades externas à UAb.
3 — A atividade de prestação de serviço docente em outra instituição
de ensino superior será desenvolvida no âmbito de um contrato a estabelecer entre a UAb e a instituição em que o serviço é prestado.
Artigo 10.º
Solicitação do serviço e limites à colaboração docente
1 — A solicitação para prestação de serviço docente, em quaisquer
ciclos de estudos ou em ações não conferentes de grau, por parte de
instituições externas, é dirigida ao reitor da UAb, podendo tal solici-

tação indicar já o agente ou agentes prestadores de serviços da UAb
que se pretendem para prestar o serviço ou ser apresentada em termos
gerais cabendo, nestes casos, ao reitor ou à pessoa que este designe a
indicação do(s) agente(s) mais adequado(s) para responder à solicitação
de serviço feita.
2 — A colaboração docente referida no número anterior é de caráter
excecional e será sempre objeto de autorização pelo reitor, com parecer
favorável do diretor do departamento, que, na sua decisão, terá em
atenção a inexistência de inconvenientes para o serviço assim como
de situações de conflito de natureza ética ou concorrencial que possam
advir da cooperação.
3 — A prestação de serviços ao exterior só será autorizada quando a
atividade exercida comprovar nível científico ou pedagógico reconhecido
como adequado à natureza, dignidade e atribuições das instituições de
ensino superior e quando as obrigações da prestação de serviços não
impliquem uma relação estável por parte do agente e sejam compatíveis
com a missão e fins pedagógico-científicos da unidade ou serviço que
as assegura.
4 — A colaboração não pode exceder seis horas por semana, sem
prejuízo do trabalho realizado na concretização de contratos e protocolos de formação e desenvolvimento firmados entre a UAb e outras
instituições, no país ou no estrangeiro.
5 — O estabelecido no n.º 3 aplica-se, igualmente, aos professores em
licença sabática, excetuando os casos em que o plano aprovado preveja
explicitamente estadas em instituições situadas em países terceiros e
cuja permanência obrigue ao envolvimento em componentes pontuais
de lecionação.
6 — As restrições dos números anteriores do presente artigo não
se aplicam a ações pontuais correspondentes à realização de seminários, conferências ou cursos breves, para os quais a Resolução
Normativa 4/CRUP/87, de 14 de dezembro, do Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas, estabelece as seguintes normas e princípios:
a) Entende-se por curso breve ou atividade análoga a realização de
um curso em que a participação do docente não envolva mais do que
vinte horas de lecionação;
b) O encadeamento de dois ou mais cursos ainda que cumprindo
individualmente o estabelecido na alínea a) não cabe no conceito de
curso breve;
c) O encadeamento de conferências ou palestras, numa mesma instituição e sobre a mesma temática genérica, assumirá o caráter de curso
e ficará sujeito ao estabelecido na alínea a);
d) Para efeitos de aplicação da alínea b) do n.º 3 do artigo 70.º do
Estatuto da Carreira Docente Universitária, perderá a classificação de
curso breve, ainda que individualmente seja cumprido o preceituado na
alínea a) do presente número:
d1) A realização de mais de dois cursos numa mesma instituição e no
mesmo ano escolar, a partir do terceiro curso, inclusive;
d2) A realização de mais de quatro cursos no mesmo ano escolar,
independentemente da instituição em que se realizem, a partir do quinto
curso, inclusive.
Artigo 11.º
Regras de prestação do serviço docente
A prestação de serviço docente enquadrada pelo presente regulamento
obedecerá às seguintes regras específicas:
a) O trabalho a desenvolver pode ser contabilizado no serviço docente
distribuído ao ou aos agentes encarregados de o executar, ou ser prestado
para além do período normal de trabalho, de acordo com as regras legais
aplicáveis e o regulamento do serviço dos docentes da UAb;
b) No caso do serviço docente ser prestado para além da carga letiva a
que o docente está obrigado pelo regulamento do serviço dos docentes,
tem aquele direito a auferir um suplemento remuneratório, de acordo
com o n.º 3 do artigo 70.º do ECDU, nos termos do respetivo contrato
ou outro instrumento jurídico que preveja e defina quantitativamente
esta remuneração suplementar ou, nos casos omissos, segundo a tabela
anexa ao presente regulamento.
Artigo 12.°
Acréscimos remuneratórios pela prestação de serviço
docente e comparticipações da UAb
1 — Tendo em conta, conforme o caso, as horas estabelecidas no
respetivo guia de curso, ou as horas por unidade curricular resultantes
da formação acordada, serão atribuídos suplementos remuneratórios aos
prestadores de serviços por cada hora de serviço docente efetivamente
prestada, de acordo com o nível de complexidade da formação e o público
a que se destina, tendo em conta os contratos específicos celebrados
com as entidades externas.
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2 — Os suplementos remuneratórios incluem o trabalho letivo e
todas as demais responsabilidades inerentes à formação, nomeadamente a preparação dos materiais letivos e a gestão e coordenação
da formação.
3 — Na prestação de serviços a outras universidades, as remunerações
previstas no n.º 1 poderão ser substituídas pelos valores que, para esse
fim, venham a ser fixados em programas, protocolos ou contratos gerais
de cooperação, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 11.º
4 — A título de «overhead» é devida, uma importância igual a 35 %
(trinta por cento) dos valores calculados para o serviço prestado nos
termos dos números 1 e 2 do presente artigo, que é destinada à UAb,
dada a sua condição de proprietária da infraestrutura de utilização
comum.
5 — Qualquer que seja o valor global contratualmente acordado, será
sempre salvaguardado o «overhead» de 35 % para a UAb e, após essa
atribuição, se não for possível aplicar totalmente os valores da tabela
anexa ao presente regulamento, os quantitativos a pagar aos prestadores
de serviços serão calculados proporcionalmente a partir do valor restante
e tendo em conta a referida tabela.
Artigo 13.º

CAPÍTULO III
Disposições finais
Artigo 14.º
Aplicação
O presente regulamento é aplicável aos procedimentos de prestação
de serviços ao exterior iniciados em data anterior à da sua entrada em
vigor, que se encontrem em curso na UAb e que caibam no seu âmbito
de aplicação e objeto.
Artigo 15.º
Direitos de autor
Relativamente a cada uma das prestações de serviços ao exterior,
atender-se-á, contratualmente, à necessidade de salvaguarda dos direitos
de autor e de propriedade intelectual que possam resultar do trabalho
realizado, quer para os autores das ideias, quer para a UAb, nos termos
de legislação ou regulamento próprio.
Artigo 16.º

Processamento dos suplementos
1 — A entidade onde ou para quem o serviço é prestado remeterá
as importâncias devidas à UAb que, por sua vez, promoverá a entrega
dos «overheads» supra referidos às entidades a que dizem respeito bem
como as quantias destinadas aos agentes envolvidos, se for caso disso,
de acordo com a lei em vigor.
2 — Não são permitidos pagamentos a título individual pela entidade
onde o serviço é prestado, com exceção dos relativos a encargos com
deslocações e ajudas de custo, que serão efetuados diretamente ao agente
prestador de serviços.

Dúvidas e omissões
As dúvidas e omissões suscitadas pela aplicação do presente regulamento serão sanadas pelo conselho de gestão da UAb.
Artigo 17.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Diário da República.

Tabela anexa ao regulamento de prestação de serviço ao exterior da UAb

Categoria

Professor catedrático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Professor associado c/agregação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Professor associado ou auxiliar c/agregação . . . . . . . . . . . . . .

Professor auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assistente/leitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serviço docente exterior da UAB

(2)

Índice remuneratório base
s/exclusividades
(tempo integral)
(3)

Preço hora 3 %
(4) = (3)*3 %

Preço hora 3,5 %
(5) = (3)*3,5 %

285
300
310
330
245
255
265
285
220
230
250
260
195
210
230
245
140
145
155

3 109,98
3 273,66
3 382,78
3 601,03
2 673,49
2 782,61
2 891,73
3 109,98
2 400,68
2 509,81
2 728,05
2 837,17
2 127,88
2 291,56
2 509,81
2 673,49
1 527,71
1 582,27
1 691,39

93,30
98,21
101,48
108,03
80,20
83,48
86,75
93,30
72,02
75,29
81,84
85,12
63,84
68,75
75,29
80,20
45,83
47,47
50,74

108,85
114,58
118,40
126,04
93,57
97,39
101,21
108,85
84,02
87,84
95,48
99,30
74,48
80,20
87,84
93,57
53,47
55,38
59,20

Escalão

Índice

(1)

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extrato) n.º 569/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 17 de julho
de 2014 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com o Licenciado João Miguel Santos Simões
Ferreira Real, na categoria de assistente convidado, em regime de
tempo parcial a 50 %, para a Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, no período de 26 de julho de
2014 a 25 de julho de 2015, auferindo o vencimento correspondente

ao escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória dos docentes do
ensino superior politécnico.
4 de agosto de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
208175674
Despacho n.º 13077/2014
Ao abrigo dos artigos 35.º e 41.º do Código de Procedimento Administrativo, delego na Professora Doutora Maria João da Anunciação
Franco Bebianno o poder de presidir às reuniões dos membros internos

