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4 — O Reitor, ou em quem este delegar, preside ao CGQ -ULisboa.
5 — Compõem o CGQ -ULisboa os seguintes elementos, nomeados 

pelo Reitor:
a) Dezoito docentes ou investigadores, cada um proposto pela res-

petiva Escola;
b) Seis estudantes, propostos pelos membros estudantes da Comissão 

para os Assuntos Pedagógicos e Estudantis do Senado;
c) Dois funcionários técnicos e administrativos;
d) O Coordenador do Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade, 

que secretaria.

6 — O Presidente do CGQ -ULisboa nomeia uma Comissão Executiva 
composta no máximo por 7 membros, a quem compete assegurar a gestão 
corrente das competências atribuídas ao CGQ -ULisboa.

7 — Podem ser convidados a participar nas reuniões do CGQ-
-ULisboa elementos externos ao Conselho, nomeadamente perso-
nalidades externas à Universidade, sempre que os assuntos a tratar 
o justifiquem.

Artigo 7.º
Sistemas Integrados de Garantia da Qualidade das Escolas

1 — As Escolas aprovam os regulamentos que definem a estrutura 
e os instrumentos necessários para o desenvolvimento dos respetivos 
SIGQ.

2 — Estes regulamentos devem prever as estruturas responsáveis 
pela implementação e desenvolvimento dos respetivos SIGQ, as quais 
exercem a sua atividade em articulação com o CGQ -ULisboa.

3 — No âmbito dos SIGQ das Escolas devem existir obrigatoria-
mente os seguintes documentos, aprovados pelos órgãos estatutariamente 
competentes:

a) Plano Estratégico de médio prazo e plano de ação para o período 
do mandato do Diretor ou Presidente;

b) Manual da Qualidade;
c) Plano da Qualidade;
d) Manuais de Procedimentos dos serviços.

4 — As Escolas promovem, através de mecanismos próprios, 
estratégias de autoavaliação e recolha de dados, tendo em vista 
a melhoria contínua da instituição e dos serviços prestados à co-
munidade, as quais devem estar alinhadas com as definidas para a 
Universidade.

5 — A informação recolhida pelas Escolas no âmbito das atividades 
de gestão e garantia da qualidade é integrada no SIGQ -ULisboa.

Artigo 8.º
Norma revogatória

É revogada a anterior regulamentação da Universidade de Lisboa e 
da Universidade Técnica de Lisboa relativa aos Sistemas de Garantia 
da Qualidade, nomeadamente:

a) Despacho n.º 6967/2010, de 20 de abril, que procede à criação do 
Conselho de Garantia de Qualidade da Universidade de Lisboa;

b) Despacho n.º 9467/2011, de 29 de julho, que aprova o Regulamento 
do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade da Universidade Técnica 
de Lisboa (SIGQ -UTL);

c) Despacho n.º 15673/2011, de 17 de novembro, que procede à 
criação do Conselho de Garantia de Qualidade da Universidade Técnica 
de Lisboa.

Artigo 9.º
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.
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Despacho n.º 15623/2015
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 46.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, subdelego na Subdiretora Maria Fernanda Adão dos Santos 
Fernandes de Oliveira, as seguintes competências previstas no Re-
gulamento de Estudos de Pós-Graduação da Universidade de Lisboa 
(REPGUL), publicado em anexo ao Despacho n.º 2950/2015, de 23 

de março, no Regulamento de Ingresso e Acesso para Estudantes 
Internacionais da Universidade de Lisboa, alterado e republicado 
em anexo ao Despacho n.º 8295/2015, 29 de julho, e no Decreto -Lei 
n.º 283/83, de 21 de junho, e que me foram delegadas pelo Conselho 
Científico da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
nos termos consagrados na deliberação (extrato) n.º 1664/2015, 
de 26 de agosto, e na deliberação (extrato) n.º 1665/2015, de 26 
de agosto:

1 — Reconhecimento do grau académico superior estrangeiro como 
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado para efeitos de admissão 
ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre [al. c) do n.º 1 do 
artigo 15.º REPGUL];

2 — Reconhecimento do currículo escolar, científico ou profissional 
como atestando capacidade para a realização do ciclo de estudos con-
ducente ao grau de mestre, para efeitos da admissão ao mesmo ciclo de 
estudos al. d) do n.º 1 do artigo 15.º REPGUL;

3 — Reconhecimento de especialista de mérito para efeitos de orien-
tação de dissertação de mestrado, trabalho de projeto e de realização de 
estágio (n.º 1 do artigo 18.º REPGUL);

4 — Reconhecimento de especialista de mérito para efeitos de in-
tegração como membro de júri de provas de mestrado (n.º 4 do ar-
tigo 20.º REPGUL);

5 — Para efeitos de candidatura ao acesso ao ciclo de estudos con-
ducentes ao grau de mestre por estudantes internacionais:

a) Reconhecimento de um grau académico superior estrangeiro como 
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado;

b) Reconhecimento de um currículo escolar, científico ou pro-
fissional como atestando capacidade para a realização deste ciclo 
de estudos.

6 — Equivalências e reconhecimentos de habilitações estrangeiras:
a) Concessão de equivalência ao grau de licenciado e bacharel e de 

cursos de ensino superior não conferentes de grau, nos termos do n.º 2 
do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de junho;

b) Reconhecimento ao grau de licenciado e bacharel e de cursos 
de ensino superior não conferentes de grau, nos termos do n.º 2 do 
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de junho.

18 de dezembro de 2015. — O Presidente do Conselho Científico da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, José Artur Martinho 
Simões.
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 Instituto Superior de Agronomia

Aviso (extrato) n.º 15129/2015

Procedimento Concursal Comum para preenchimento de um 
posto de trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior, 
do mapa de pessoal do Instituto Superior de Agronomia da 
Universidade de Lisboa, para a Área funcional de Recursos 
Humanos.
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014 de 20 

de junho (LTFP  -Geral do Trabalho em Funções Públicas), conjugados 
com o artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 
6 de abril, torna -se público que, por despacho autorizador da Presidente 
do Instituto Superior de Agronomia de 22/04/2015, se encontra aberto 
procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis contados a 
partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República, 
para o preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e categoria 
de Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
por tempo indeterminado.

1 — Tipo de concurso: o presente aviso reveste a forma de pro-
cedimento concursal comum, por inexistir reserva de recrutamento 
constituída, quer no próprio serviço, quer na entidade Centralizada de 
Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), porquanto não 
foram ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos artigos 
41.º, e seguintes da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 janeiro alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e verificada ainda a inexistência 
de candidatos em regime de requalificação, nos termos da Portaria 
48/2014, de 26 de fevereiro, na sequência de procedimento prévio 
promovido junto da Direção -Geral da Qualificação dos trabalhadores 
em Funções Públicas.

2 — Modalidade de contrato: o procedimento concursal destina -se 
à ocupação de 1 (um) posto de trabalho, na modalidade de contrato de 


