
28642  Diário da República, 2.ª série — N.º 220 — 13 de novembro de 2014 

 4.º ano/2.º semestre

QUADRO N.º 9 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Horas de trabalho

ECTS Observações
Total Contacto

Estágio Clínico em Imagem Médica e Radioterapia III. . . CIMR Semestral  . . . . . . 728 570 (E 525; OT 45) 26
Investigação Aplicada em Imagem Médica e Radioterapia II CIMR Semestral  . . . . . . 112 52.5 (T 15; TP 22.5; OT 15) 4

 4 de novembro de 2014. — A Diretora, Maria Carlos Ferreira.
208211483 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Despacho (extrato) n.º 13821/2014

Por Despacho proferido nas datas abaixo indicadas pelo Exmo. Senhor 
Reitor da Universidade de Aveiro, foram autorizados os contratos de 
trabalho em funções públicas aos seguintes docentes:

De 02 de janeiro de 2014
Doutora Isabel Maria Barbas dos Santos, contratada na modalidade de 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por tempo indeterminado, em 
período experimental, por um quinquénio, como Professor Auxiliar, na área 
disciplinar de Psicologia, posicionada no índice 195, escalão 1 do Estatuto 
Remuneratório do Pessoal Docente Universitário, precedendo concurso, 
com efeitos a partir de 03/02/2014, inclusive, nos termos do artigo 25.º 
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, extinguindo -se o anterior 
contrato como Professora Auxiliar Convidada, a partir da mesma data.

De 19 de junho de 2014
Doutora Lídia de Jesus Oliveira Loureiro da Silva, de nomeação 

definitiva, do mapa de pessoal da Universidade de Aveiro, contratada na 
modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por tempo in-
determinado, como Professor Associada c/ Agregação, na área disciplinar 
de Ciências e Tecnologias da Comunicação, posicionada no índice 245, 
escalão 1 do Estatuto Remuneratório do Pessoal Docente Universitário, 
precedendo concurso, com efeitos a partir de 26/06/2014, inclusive, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 19.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária.

De 16 de julho de 2014
Doutora Susana Bela Soares Sardo, de nomeação definitiva, do mapa 

de pessoal da Universidade de Aveiro, contratada na modalidade de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por tempo indeterminado, 
como Professora Associada, na área disciplinar de Música, posicionada 
no índice 220, escalão 1 do Estatuto Remuneratório do Pessoal Docente 
Universitário, precedendo concurso, com efeitos a partir de 28/07/2014, 
inclusive, nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária.

Doutora Maria Helena Ribeiro da Silva Caspurro, contratada na 
modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por tempo 
indeterminado, em período experimental, por um quinquénio, como 
Professora Auxiliar, na área disciplinar de Música, posicionada no ín-
dice 195, escalão 1 do Estatuto Remuneratório do Pessoal Docente 
Universitário, precedendo concurso, com efeitos a partir de 01/09/2014, 
inclusive, nos termos do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Uni-
versitária, extinguindo -se o anterior contrato como Professora Auxiliar 
Convidada, a partir da mesma data.

(Não carece de fiscalização prévia do T. C.)
24 de outubro de 2014. — A Administradora, Dr.ª Cristina Maria 

Alves Moreira.
208212488 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Serviços Académicos
Aviso n.º 12712/2014

Por despacho de 8 -11 -2012 do Diretor da Escola de Ciências e Tec-
nologia da Universidade de Évora:

Nos termos do ponto 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 239/2007 de 
19 de junho, do regulamento de atribuição do título de Agregado pela 

Universidade de Évora, o júri das provas de Agregação em Ciências 
Agrárias, requeridas por Fátima de Jesus Folgôa Baptista, é constituído 
da seguinte forma:

Presidente — Doutor Mário José Gouveia Rodrigues Carvalho, Pro-
fessor Catedrático, da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Évora.

Vogais:
Doutor Alfredo Augusto Cunhal Gonçalves Ferreira, Professor Cate-

drático Aposentado da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Évora;

Doutor Ricardo Paulo Serralheiro, Professor Catedrático Aposentado 
da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora;

Doutor António José Saraiva de Almeida Monteiro, Professor Catedrá-
tico do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa;

Doutor Diego Luis Varela Martinez, Professor Catedrático da Uni-
versidade de Almería;

Doutor Jorge Ferro da Silva Meneses, Professor Catedrático, do 
Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa;

Doutor Luís Manuel Navas Gracia, Professor Catedrático da Univer-
sidade de Valladolid;

Doutor Mário José Gouveia Rodrigues Carvalho, Professor Catedrá-
tico da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora.

5 de novembro de 2014. — A Diretora dos Serviços Académicos, 
Alexandra Fernandes.

208212836 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 13822/2014
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade de 

Lisboa (ULisboa), homologados pelo Despacho normativo n.º 5 -A/2013, 
publicado no Diário da República, suplemento, 2.ª série, n.º 77, de 19 
de abril, e do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Geral de Concursos 
para recrutamento de professores catedráticos, associados e auxilia-
res da Universidade Técnica de Lisboa, republicado pelo Despacho 
n.º 13071/2010, de 12 de agosto, delego no Professor Catedrático 
Doutor João Manuel Pardal Barreiros, Vice -Reitor da Universidade de 
Lisboa, as competências para presidir ao júri de concurso para recru-
tamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, 
de um Professor Associado, na área disciplinar de Sistemas, Decisão 
e Controlo do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Com-
putadores do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, 
publicado pelo Edital n.º 641/2014, DR, 2.ª série, n.º 138, de 21 de julho.

6 de novembro de 2014. — O Reitor, António Cruz Serra.
208216951 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 13823/2014
Considerando o disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Proce-

dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos -Leis n.os 6/96, 
de 31 de janeiro, e 18/2008, de 29 de janeiro, e pela Lei n.º 30/2008, 
de 10 de julho;
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Considerando a necessidade de aditamento da delegação de compe-
tências prevista no Despacho n.º 9649/2014, de 25 de julho;

Ao abrigo do consagrado no n.º 4 do artigo 92.º e no n.º 3 do ar-
tigo 93.º, ambos do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, 
aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, conjugado com o n.º 2 
do artigo 41.º dos Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, doravante designada por FCUL, publicados em anexo ao 
Despacho n.º 14440 -B/2013, do Reitor da Universidade de Lisboa, no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro:

1 — Delego, com faculdade de subdelegação, no Diretor Executivo, 
Jorge Manuel Duque Lobato, as competências e os poderes necessários para:

a) Assinar documentos e expediente conexo em matéria financeira, 
sem prejuízo dos casos que devam ser presentes ao Diretor por razões 
de ordem legal ou de relacionamento interinstitucional;

b) Assinar requisições oficiais ou documentos equivalentes, guias de 
transporte, confirmação de receção de notas de crédito, desde que estejam 
salvaguardadas as disposições legais sobre esta matéria e que a despesa 
tenha sido previamente autorizada, no caso das requisições;

c) Praticar, em matéria de contratação pública, todos os atos em pla-
taforma eletrónica (compraspublicas.com), desde que salvaguardadas as 
respetivas autorizações em papel, exarando nos documentos e respetivos 
processos os despachos e assinatura exigíveis para os devidos efeitos;

d) Ainda em matéria de contratação pública, prestar os esclareci-
mentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 
procedimento, proceder à retificação de erros ou omissões das peças 
do procedimento e conceder prorrogação do prazo para apresentação 
das propostas e dos documentos de habilitação.

2 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados pelo ora 
delegado desde 3 de março de 2014.

3 — Publique -se no Diário da República.
31 de outubro de 2014. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, José Artur de Sousa Martinho Simões.
208214148 

 Instituto de Educação

Despacho n.º 13824/2014
Por despacho de 01 de agosto de 2014 do Diretor do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de com-
petências, foi autorizada a concessão de licença sem remuneração, nos 
termos do disposto nos artigos 280.º e 281.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
à trabalhadora Maria Gabriela dos Santos Lourenço, técnica superior 
deste Instituto, no período compreendido entre 01 de setembro de 2014 
e 17 de outubro de 2014. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas)

30 de outubro de 2014. — A Diretora Executiva, Licenciada Carminda 
Pequito Cardoso.

208217056 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 12713/2014
Professor Doutor José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo, Reitor 

da Universidade da Madeira (UMa), torna pública a lista de ordenação 
final homologada referente ao procedimento concursal comum com vista 
ao preenchimento de dois postos de trabalho na categoria de Especialista 
de Informática de grau 1, nível 2 (tempo determinado — Unidade de 
Comunicação e Informática), publicado sob o aviso n.º 4696/2014, no 
DR 2.ª série n.º 68 de 07/04/2014.

Lista Unitária de Ordenação Final 

Ordem Nome do candidato Resultado
Final

Situação
Jurídico -

-Funcional

1.º Emanuel Tiago Abreu de Sousa . . . . 14,70 S/RJEP

 RJEP — Relação jurídica de emprego público (TI — tempo indeter-
minado; TD — tempo determinado)

S/ RJEP — Sem Relação jurídica de emprego público.
31 de outubro de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor José Carmo.

208212941 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 1028/2014
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Univer-

sitária, 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 de agosto de 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 tra-
balho de professor auxiliar na área disciplinar de Estudos Hispânicos 
para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas desta Universidade.

O presente concurso é documental, tem carácter internacional e rege-
-se pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do referido 
Estatuto.

I — Em conformidade com o que determina o citado Estatuto, são 
requisitos 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 na área dis-
ciplinar a que respeita o concurso, com domínio da língua portuguesa 
falada e escrita, devidamente comprovado.

II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos/documentos, 
presencialmente na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, sita no 
Campus de Campolide, 1099 -085 Lisboa, ou por via postal, em for-
mulário disponível na Divisão de Concursos e Provas Académicas e 
no sítio da UNL.

O processo de candidatura deverá ser instruído com a documentação 
a seguir indicada:

a) Documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos exi-
gidos no n.º I;

b) Sete exemplares do curriculum do candidato em suporte digital (CD);
c) Sete exemplares de cada um dos trabalhos mencionados no curri-

culum, impressos ou em suporte digital (em CD/pen);
d) Sete exemplares impressos ou em suporte digital de um 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 a avaliação do plano.

Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de 
recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por decla-
ração prestada no requerimento/formulário, disponível na Divisão de 
Concursos e Provas Académicas da Reitoria da UNL e online.

Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo supramencionado 
os seus requerimentos/formulários instruídos com os documentos men-
cionados neste aviso de abertura.

III — Os critérios, indicadores e ponderações, com vista à avaliação 
e seriação dos candidatos, aprovados pelo júri, na reunião preliminar 
de 5 de novembro de 2014, são os seguintes:

1 — Componente científica do curriculum vitae de cada candidato 
(55 %):

1.1 — Publicação de livros e artigos científicos, publicados em revis-
tas da especialidade, com arbitragem científica — (0 -25);

1.2 — Participação em projetos de investigação avaliados por entida-
des competentes, nacionais ou internacionais e com impacto relevante 
na área do concurso (0 -10);

1.3 — Coorientações de teses (2.os ciclos e 3.os ciclos) e de outras 
componentes não curriculares dos 2.os ciclos (relatórios de estágio e 
trabalhos de projeto) (0 -10);

1.4 — Comunicações apresentadas em congressos e colóquios científi-
cos e outra atividade científica relevante (prémios, bolsas, integração de 
órgãos científicos, unidades de investigação, órgãos editoriais, formação 
avançada, pós -graduada, complementar) (0 -10);

2 — Componente pedagógica (20 %):
2.1 — Experiência de ensino na área disciplinar do concurso (0 -5);
2.2 — Qualidade do material pedagógico apresentado (planos de 

aulas, materiais didáticos, bibliografias) e outras atividades pedagógi-
cas relevantes para até três unidades curriculares na área do concurso 
(0 -15);

3 — Outras atividades relevantes (5 %).


