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 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 10507/2018
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade 

pelo ponto 3.2 do Despacho n.º 2169/2018, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 43, de 01 de março, e ao abrigo do disposto no 
ponto 1.4 do Despacho n.º 6185/2018, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 120, de 25 de junho, subdelego a presidência do júri das 
provas de agregação no ramo de Biologia, especialidade de Biologia 
Evolutiva, desta Faculdade, requeridas pelo Doutor Francisco André de 
Campos Pereira Dionísio, no Doutor Fernando Abel da Conceição Silva, 
Professor Catedrático, na qualidade de membro do Conselho Científico 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

15 de outubro de 2018. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, Luís Manuel Carriço.

311767602 

 Faculdade de Medicina

Edital n.º 1091/2018
Faz -se saber que, perante esta Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa e pelo prazo de 30 dias úteis a contar do dia imediato ao da publicação 
do presente Edital no Diário da República, está aberto concurso documental 
internacional para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas, de um(a) Professor(a) Associado(a) na área disciplinar de 
Biologia Molecular da Célula desta Faculdade, nos termos dos artigos 37.º a 
51.º, 61.º e 62.º -A do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto (abreviadamente designado 
ECDU), e mais legislação aplicável, designadamente do Regulamento geral 
de concursos para recrutamento de professores catedráticos, associados e 
auxiliares da Universidade de Lisboa, aprovado por despacho reitoral de 16 
de fevereiro de 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, 
de 5 de março de 2015, pelo Despacho n.º 2307/2015.

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.»

Em conformidade com os artigos 37.º a 51.º do ECDU e demais legis-
lação aplicável, e com o artigo 8.º do Regulamento geral de concursos 
para recrutamento de professores catedráticos, associados e auxiliares da 
Universidade de Lisboa, observar -se -ão as seguintes disposições:

I — Despacho de autorização — O presente concurso foi aberto por 
despacho de 24 de setembro de 2018 do Reitor da Universidade de Lis-
boa, proferido depois de confirmada a existência de adequado cabimento 
orçamental e de que o posto de trabalho a concurso se encontra previsto 
e caracterizado no mapa de pessoal docente da Faculdade de Medicina.

II — Local de trabalho
Instituto de Biologia Molecular da Faculdade de Medicina da Univer-

sidade de Lisboa, Av. Professor Egas Moniz, 1649 -028 Lisboa.
III — Requisitos de admissão ao concurso
III.1 — Nos termos do artigo 41.º do ECDU só poderá ser admitido 

ao presente concurso quem seja titular do grau de doutor(a) há mais 
de cinco anos.

III.2 — Os titulares do grau de doutor(a) obtido no estrangeiro de-
verão possuir equivalência ou reconhecimento ou registo daquele grau 
a idêntico grau concedido por universidade portuguesa.

III.3 — A equivalência ou reconhecimento ou registo do grau de 
doutor(a) deverá ser obtido até à data do termo do prazo para a apre-
sentação de candidaturas ao presente concurso.

III.4 — Serão, desde logo, excluídos do presente concurso os(as) 
candidatos(as) que, até ao final do prazo e no local e forma fixados no 
ponto VIII deste Edital, não entregarem todos os documentos exigidos 
pelo ponto IX deste mesmo Edital.

III.5 — Serão também excluídos do concurso os(as) candidatos(as), 
mesmo que aprovados(as) e ordenados(as) na lista unitária de ordenação 
final do presente concurso em lugar que permita ocupar o posto de traba-
lho a concurso, que, instados(as) a apresentar nos termos do capítulo VI 
do Regulamento geral de concursos para recrutamento de professores 
catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de Lisboa, documen-
tos comprovativos de que reúnem as condições legalmente necessárias 
para a constituição de uma relação jurídica por tempo indeterminado 
com a Faculdade de Medicina, injustificadamente os não entreguem 

no prazo que lhes for fixado ou, tendo -os apresentado, os documentos 
entregues se revelem como inadequados, falsos ou inválidos.

III.6 — Sendo excluído um(a) candidato(a), por despacho do órgão 
legal e estatutariamente competente da Universidade de Lisboa, com base 
no motivo referido no número anterior, será solicitado ao(à) candidato(a) 
que imediatamente o sucede na lista unitária de ordenação final a entrega 
de documento comprovativo que reúne as condições legalmente neces-
sárias para a constituição de uma relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado com a Faculdade de Medicina.

III.7 — Há lugar à audiência prévia dos(das) candidatos(as) que 
vierem a ser excluídos por força do disposto nos números anteriores, 
sendo -lhes atribuído um prazo de dez dias úteis para, querendo, se 
pronunciarem por escrito.

IV — Requisitos à admissão em mérito absoluto
IV.1 — Antes de se proceder à ordenação dos(as) candidatos(as) 

admitidos(as), o Júri deliberará sobre a sua aprovação ou não aprova-
ção em mérito absoluto, por votação nominal justificada onde não são 
admitidas abstenções.

IV.2 — Considera -se aprovado em mérito absoluto o(a) candidato(a) 
que logre obter voto favorável de mais de metade dos membros do júri 
presentes à reunião.

IV.3 — A aprovação em mérito absoluto dos(as) candidatos(as) de-
penderá da posse de currículo global que o júri considere, fundamen-
tadamente, revestir mérito científico, capacidade de investigação e 
valor da atividade pedagógica já desenvolvida, compatíveis com a área 
disciplinar para que foi aberto o concurso, e adequados à respetiva 
categoria docente.

IV.4 — Para efeitos da aplicação do ponto IV.3, o voto favorável à 
aprovação em mérito absoluto depende do cumprimento dos seguintes 
2 critérios:

1) Publicação de pelo menos 10 artigos científicos em revistas in-
dexadas na Web of Science, sendo que o número de citações dos seus 
artigos como primeiro(a) ou último(a) autor(a) deve ser superior a 
1000 (tendo como referência o número de citações na Web of Science) 
e h -index superior a 20.

2) Elaboração e coordenação de pelo menos 5 projetos científicos 
aprovados para financiamento competitivo por agência nacional ou 
internacional como investigador(a) responsável.

IV.5 — Os(As) candidatos(as) que não lograrem obter aprovação em 
mérito absoluto são notificados para, querendo, se pronunciarem, por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis.

V — Parâmetros de avaliação e seriação em mérito relativo e respe-
tiva ponderação

V.1 — O (a) candidato(a) que venha a ser contratado(a) no presente 
concurso deve estar disponível para desempenhar as funções previstas no 
Artigo 4.º do ECDU, que define as funções gerais de um professor univer-
sitário, bem como para colaborar de forma ativa e colegial com os docentes 
e investigadores do Centro Académico de Medicina de Lisboa.

V.2 — O método de seleção será baseado na avaliação dos elementos:
a) Curriculum Vitae, com uma ponderação global de (80 %);
b) Projeto científico e pedagógico que o(a) candidato(a) se propõe 

desenvolver na área disciplinar para que é aberto o concurso, conforme 
previsto no artigo 5.º do Regulamento geral de concursos para recru-
tamento de professores catedráticos, associados e auxiliares, com uma 
ponderação global de (20 %).

V.3 — A avaliação do Curriculum Vitae incide sobre as seguintes 
vertentes, nos termos do n.º 6 do artigo 50.º do ECDU:

a) Desempenho Científico;
b) Capacidade Pedagógica;
c) Outras atividades relevantes para a missão da instituição de ensino 

superior que hajam sido desenvolvidas pelo(a) candidato(a), incluindo 
a atividade profissional.

V.4 — A avaliação do Curriculum Vitae dos(as) vários(as) candi-
datos(as) em cada uma das vertentes indicadas em V.3 deve ter em 
consideração a área disciplinar para que é aberto o concurso.

V.5 — Os parâmetros a ter em consideração na avaliação do Curricu-
lum Vitae dos(as) candidatos(as) em cada uma das vertentes enunciadas 
em V.3 e a ponderação a atribuir a cada uma delas na classificação final 
são os que a seguir se descriminam:

Desempenho Científico — (70 %)
a) Trabalhos publicados, com destaque para publicações em revistas 

com índice de impacto nos sistemas de referência internacional (20 %). 
Identifica -se como parâmetro preferencial o contributo dos trabalhos 
desenvolvidos pelo(a) candidato(a) para o avanço do conhecimento 
sobre a biologia da célula cancerosa (20 %);

b) Liderança de projetos de investigação já concluídos, financiados 
por concursos competitivos nacionais ou internacionais, e constituição 
de equipas científicas (10 %);


