Ata n.º 12/2019
(Parte 1)
Aos dezasseis dias do mês de outubro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta minutos, teve
início a reunião do Conselho Científico, na sala 3.1.05, no edifício C3.
Estiveram presentes os membros do Conselho Científico, conforme lista de presenças assinada e anexa
à presente ata.
Estiveram ainda presentes, sem direito a voto, os Subdiretores Jorge Maia Alves, Margarida Santos
Reis e Hugo Miranda, e os Presidentes dos Departamentos de Engenharia Geográfica Geofísica e
Energia, João Serra; de Estatística e Investigação Operacional, Eugénia Captivo; de Geologia, Conceição
Freitas; e de Matemática, Teresa Monteiro Fernandes.
Justificou a ausência o Professor Ricardo Trigo.
Ordem de Trabalhos
1. Aprovação das atas das reuniões anteriores

As atas números dez e onze de dois mil e dezanove foram aprovadas por unanimidade.
2. Propostas de contratação e renovação de contratos

A proposta de contratação da Doutora Maria Adelaide de Oliveira Ferreira como Professora
Auxiliar, ao abrigo da colaboração voluntária (art.º 32.º-A, ECDU), pelo período de seis meses, para
o Departamento de Biologia Animal, foi aprovada por unanimidade.
4. Aprovação de Editais para abertura de concursos para recrutamento de um posto de trabalho de

Professor Catedrático e de um posto de trabalho de Professor Auxiliar, da carreira docente
universitária
O Professor Nuno Neves, na qualidade de Presidente do Departamento de Informática, referiu que
o concurso para professor catedrático tem em vista a substituição de um docente que saiu do
Departamento de Informática no passado mês de setembro, levando a que a área de Metodologias
da Computação ficasse sem professores catedráticos. Relativamente ao concurso para professor
auxiliar prende-se com o facto de a partir do próximo mês de fevereiro a área de Organização de
Sistemas Computacionais deixar de contar com um professor auxiliar, que vai para outra instituição,
e com um professor catedrático, por motivos de aposentação. Há igualmente o risco de a partir
dessa data esta área perder um professor convidado a cem por cento.
Após troca de opiniões foi decidido que no edital do concurso para professor catedrático deveria
ser retirada a restrição dos quinze anos, na avaliação e seriação em mérito relativo.
Colocadas a votação:
 retirada a referência «…, desde 01 de janeiro de 2005,…» no ponto V, a proposta de edital para a
abertura de concurso para um posto de trabalho de professor catedrático na área disciplinar de
Metodologias da Computação foi aprovada por unanimidade;
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 a proposta de edital para a abertura de concurso para um posto de trabalho de professor auxiliar
na área disciplinar de Organização de Sistemas Computacionais foi aprovada por unanimidade.
5. Informações e outros assuntos

O Professor Luís Carriço informou que relativamente ao Programa de Regularização Extraordinária
dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), já foram homologados os processos
que tinham sido aprovados, o que significa que estão reunidas condições para a abertura dos
respetivos concursos. Contudo, no que diz respeito às carreiras especiais, o cenário é diferente do
das carreiras gerais, cujos concursos já estão em andamento, pois não implicam aumento da massa
salarial, uma vez que uma grande parte dessa despesa já é suportada pela FCUL. Relativamente às
pessoas que não tenham ou venham a não ter rendimentos de trabalho entre a data da
homologação acima referida e a conclusão do procedimento concursal associado ao PREVPAP, a lei
do PREVPAP prevê a renovação dos contratos originais que deram origem ao procedimento do
PREVEPAP. Tendo em conta que esses contratos se enquadram no contrato programa que a FCUL
tem com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), é necessário que a FCT aceite a
prorrogação do contrato programa e, por essa via, suporte a despesa relativa à prorrogação dos
contratos individuais.
Relativamente ao Dia da Investigação, a Professora Margarida Santos Reis informou que já recebeu
resposta de todas as unidades de investigação e agradeceu a colaboração de todos. Acrescentou
que está a ser preparado um esboço do programa, o qual conta enviar aos coordenadores das
unidades até ao final desta semana. Concluiu fazendo um apelo aos Presidentes dos
Departamentos para que incentivem as pessoas a participar nesta iniciativa.
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