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Despacho n.º 5076/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 70, de 09 de abril, foi autorizada a contratação do Mestre Alcides 
Miguel Cachulo Aguiar Fonseca, mediante a celebração de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas, a termo resolutivo certo, para o mapa de 
pessoal docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
na categoria de Professor Auxiliar Convidado, escalão 1, índice 195, 
da tabela aplicável aos docentes universitários, em regime de tempo 
integral, com dedicação exclusiva, a partir de 13 de fevereiro de 2017, 
por dois anos;

Por despacho de 28 de agosto de 2017, proferido por delegação de 
competências, através do Despacho n.º 5076/2014, publicado no Di-
ário da República, 2.ª série, n.º 70, de 09 de abril, pelo Subdiretor da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor Jorge 
Augusto Mendes de Maia Alves, em substituição do Diretor da Facul-
dade de Ciências da Universidade de Lisboa (nos termos do Despacho 
n.º 4765/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 02 de 
abril), foi autorizada a contratação do Doutor Jorge Miguel Carvalho 
Gomes, mediante a celebração de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas, a termo resolutivo certo, para o mapa de pessoal docente 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na categoria de 
Professor Auxiliar Convidado, escalão 1, índice 195, da tabela aplicável 
aos docentes universitários, em regime de tempo integral, com dedicação 
exclusiva, a partir de 1 de setembro de 2017, por dois anos;

Por despacho de 21 de setembro de 2017, do Diretor da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor José Artur de 
Sousa Martinho Simões, proferido por delegação de competências, 
através do Despacho n.º 5076/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 70, de 09 de abril, foi autorizada a contratação do Mestre 
Rui André Correia de Oliveira, mediante a celebração de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas, a termo resolutivo certo, para o mapa de 
pessoal docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
na categoria de Professor Auxiliar Convidado, escalão 1, índice 195, 
da tabela aplicável aos docentes universitários, em regime de tempo 
integral, com dedicação exclusiva, a partir de 22 de setembro de 2017, 
por dois anos.

25 de setembro de 2017. — O Diretor Executivo, Jorge Duque Lobato.
310984349 

 Despacho n.º 74/2018
Por despacho de 31 de janeiro de 2017, do Diretor da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor José Artur de Sousa 
Martinho Simões, proferido por delegação de competências, através do 
Despacho n.º 5076/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 70, de 09 de abril, foi autorizada a alteração de regime contratual, 
mediante a celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
a termo resolutivo certo, para o mapa de pessoal docente da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa, do Doutor Cristóvão de Sousa 
Dias, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, alteração do regime 
de tempo parcial a 0 % (sem remuneração), para o regime de tempo 
integral, com dedicação exclusiva (escalão 1, índice 195, da tabela 
aplicável aos docentes universitários), de 01 de fevereiro de 2017 a 31 
de julho de 2017;

Por despacho de 27 de julho de 2017, do Diretor da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor José Artur de Sousa 
Martinho Simões, proferido por delegação de competências, através do 
Despacho n.º 5076/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 70, de 09 de abril, foi autorizada a alteração de regime contratual, 
mediante a celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
a termo resolutivo certo, para o mapa de pessoal docente da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa, do Doutor Pedro Luís Vieira 
Falé, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, alteração do regime 
de tempo parcial a 70 % (escalão 1, índice 195, da tabela aplicável aos 
docentes universitários), para o regime de tempo parcial a 0 % (sem 
remuneração), de 15 de agosto de 2017 a 14 de agosto de 2018;

Por despacho de 28 de agosto de 2017, proferido por delegação 
de competências, através do Despacho n.º 5076/2014, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 70, de 09 de abril, pelo Subdiretor da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor Jorge 
Augusto Mendes de Maia Alves, em substituição do Diretor da Facul-
dade de Ciências da Universidade de Lisboa (nos termos do Despacho 
n.º 4765/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 02 de 
abril), foi autorizada a alteração de regime contratual, mediante a cele-
bração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a termo resolutivo 
certo, para o mapa de pessoal docente da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, do Licenciado Mário Salgado Baptista Coelho, 
na categoria de Professor Auxiliar Convidado, alteração do regime de 
tempo parcial a 15 %, para o regime de tempo parcial a 25 % (escalão 1, 
índice 195, da tabela aplicável aos docentes universitários), de 01 de 
setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018;

Por despacho de 21 de setembro de 2017, do Diretor da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor José Artur de Sousa 
Martinho Simões, proferido por delegação de competências, através do 
Despacho n.º 5076/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 70, de 09 de abril, foi autorizada a alteração de regime contratual, 
mediante a celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a 
termo resolutivo certo, para o mapa de pessoal docente da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, do Doutor Bernardo Silva Ruivo 
Quintella, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, alteração do re-
gime de tempo parcial a 0 % (sem remuneração), para o regime de tempo 
parcial a 50 % (escalão 1, índice 195, da tabela aplicável aos docentes 
universitários), de 22 de setembro de 2017 a 16 de junho de 2018.

25 de setembro de 2017. — O Diretor Executivo, Jorge Duque Lobato.
310984373 

 Despacho n.º 75/2018
Por despachos de 14 de setembro de 2017, do Diretor da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor José Artur de 
Sousa Martinho Simões, proferidos por delegação de competências, 
através do Despacho n.º 5076/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 70, de 09 de abril, foram autorizadas as contratações dos 
seguintes Monitores, mediante a celebração de Contratos de Trabalho 
em Funções Públicas, a termo resolutivo certo (auferindo 40 % do 
vencimento de Assistente Estagiário, em regime de tempo integral, da 
tabela aplicável aos docentes universitários), para o mapa de pessoal 
docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a partir 
de 15 de setembro de 2017:

Licenciada Ana Catarina Courela Ricardo, por cinco meses;
Licenciada Ana Maria Dias Fidalgo, por cinco meses;
Licenciada Ana Sofia da Silva Azevedo, por dez meses;
Licenciada Ana Sofia Santos Quintino, por dez meses;
Licenciado André Filipe Valente Matias, por cinco meses;
Licenciado Bernardo Hipólito Fernandes, por dez meses;
Licenciado Daniel Salvador Lourenço, por cinco meses;
Licenciado Diogo Edgar Andrade Sousa, por dez meses;
Licenciado Diogo Miguel Teixeira Ribeiro, por cinco meses;
Licenciada Inês Margarida Castro Ferreira, por cinco meses;
Licenciado Lucas Matheus Padilha Barros, por cinco meses;
Licenciado Luís Miguel Neves Pedro Machado Sampaio, por dez meses;
Licenciado Ricardo Alexandre de Jesus Carvalho, por dez meses;
Ricardo Mateus Shimura, por dez meses;
Licenciada Rita Barcelos Guerreiro Gonçalves Neves, por cinco meses;
Yevgen Goncharuk, por cinco meses.

Por despacho de 21 de setembro de 2017, do Diretor da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor José Artur de Sousa 
Martinho Simões, proferido por delegação de competências, através do 
Despacho n.º 5076/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 70, de 09 de abril, foi autorizada a contratação, na categoria de Moni-
tora, da Licenciada Carolina Martins Gonçalves, mediante a celebração 
de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a termo resolutivo certo 
(auferindo 40 % do vencimento de Assistente Estagiário, em regime de 
tempo integral, da tabela aplicável aos docentes universitários), para o 
mapa de pessoal docente da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, a partir de 22 de setembro de 2017, por dez meses.

Por despacho de 26 de setembro de 2017, do Diretor da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor José Artur de Sousa 
Martinho Simões, proferido por delegação de competências, através do 
Despacho n.º 5076/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 70, de 09 de abril, foi autorizada a contratação, na categoria de Mo-
nitor, do Licenciado João Eduardo Silva Pombinho Batista, mediante 
a celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a termo 
resolutivo certo (auferindo 40 % do vencimento de Assistente Estagiário, 
em regime de tempo integral, da tabela aplicável aos docentes univer-
sitários), para o mapa de pessoal docente da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, a partir de 03 de outubro de 2017, por dez meses.

9 de outubro de 2017. — O Diretor Executivo, Jorge Duque Lobato.
310984332 

 Despacho n.º 76/2018
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do 
Despacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 25 
de março, subdelego a presidência do júri das provas de doutoramento 
no ramo de Ciências do Mar, desta Faculdade, requeridas pela Mestre 
Patrícia de Jesus Gonçalves, no Doutor Pedro Miguel Alfaia Barcia 
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Ré, Professor Associado com Agregação, na qualidade de Subdiretor 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

4 de dezembro de 2017. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.

310983669 

 Faculdade de Medicina Dentária

Aviso n.º 27/2018

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho, na carreira e categoria de Assistente Técnico, do mapa 
de pessoal não docente da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa.
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Tra-

balho em Funções Públicas (LTFP), 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 do Diretor da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor Luís Pires Lopes, 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 preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e 
categoria de Assistente Técnico, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer funções na 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa.

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 ECCRC — Entidade Cen-
tralizada de Constituição de Reservas de Recrutamento, porquanto 
não foram ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos 
artigos 41.º e seguintes da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 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 Traba-
lhadores 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 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previsto no 
mapa de pessoal da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
de Lisboa, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

3 — Enquadramento legal: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 
de abril e Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.

4 — Local de trabalho: o posto de trabalho situa -se nas instalações da 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa.

5 — Caracterização geral do posto de trabalho: o posto de trabalho 
inerente ao presente procedimento concursal envolve o exercício de 
funções da carreira geral de Assistente Técnico, tal como descritas no 
anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

5.1 — O Assistente Técnico desempenhará funções no Núcleo dos 
Serviços Técnicos da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
de Lisboa, competindo -lhe, designadamente:

a) Assegurar a prevenção, manutenção, reparação e instalação dos 
equipamentos, instalações e espaços envolventes da FMDUL;

b) Propor as medidas necessárias para garantir a operacionalidade e a 
segurança das instalações da Faculdade e do seu equipamento;

c) Desenvolver as ações necessárias ao lançamento e à execução de 
estudos, projetos e obras da FMDUL;

d) Acompanhar, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento das obras 
nas instalações afetas à FMDUL;

e) Apreciar e dar parecer sobre projetos de execução de obras na 
FMDUL;

f) Prestar assessoria técnica na compra de material ou equipamento 
por parte da FMDUL;

g) Assegurar em geral todas as demais tarefas respeitantes ao Núcleo 
dos Serviços Técnicos.

6 — Posição remuneratória: A determinação do posicionamento re-
muneratório ora proposto terá em conta o preceituado no artigo 38.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no n.º 2, alínea b), do artigo 8.º, do 

Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, conjugados com as limitações 
impostas pelo artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro (Or-
çamento do Estado para 2015) mantido em vigor pelo artigo 19.º da Lei 
n.º 42/2017, de 28 de dezembro (Orçamento do Estado para 2017), sendo 
a posição remuneratória de referência a 1.ª posição da carreira/categoria 
de Assistente Técnico, ou seja, o nível remuneratório 1.º, nos termos 
do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, num montante 
pecuniário de 683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros e treze cênti-
mos), ao abrigo da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, e do 
Decreto -Lei n.º 144/2014, de 30 de setembro, de acordo com a verba 
disponível cabimentada.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Ser detentor, até à data limite para apresentação das candi-

daturas, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 Anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Titularidade do 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe 
seja equiparado, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho.

7.3 — Constituem condições preferenciais (não eliminatório):
a) Curso Profissional de técnicos de equipamento médico dentário, 

ou relacionado (mecânica, eletrónica ou manutenção de equipamentos 
industriais);

b) Conhecimento e experiência profissional comprovada na área de 
manutenção de equipamentos e espaços de uma instituição de ensino 
superior na área de medicina dentária;

c) Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
d) Capacidade de iniciativa e autonomia;
e) Capacidade de trabalho em equipa e de partilha de tarefas;
f) Elevado sentido de responsabilidade;
g) Capacidade de organização;
h) Qualidades de comunicação interpessoal na ótica do relacionamento 

com estudantes, docentes e funcionários em ambiente universitário.

7.4 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal da Faculdade de Medicina Dentária da Universitário de 
Lisboa idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o 
procedimento, de acordo com o disposto na alínea l), n.º 3 do artigo 19.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

7.5 — Em cumprimento do estabelecido nos n.º 3 e 4 do artigo 30.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento inicia -se de entre trabalhado-
res com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado e 
por despacho autorizador do Diretor da Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade de Lisboa, em caso de impossibilidade de ocupação do 
posto de trabalho por trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, proceder -se -á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo de-
terminado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida.

8 — Prazo de candidatura: o prazo para apresentação de candidaturas 
é de 10 dias úteis contados a partir da publicação do presente aviso no 
Diário da República.

9 — Forma e local de apresentação da candidatura:
9.1 — Nos termos do artigo 27.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de ja-

neiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, as can-
didaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, em suporte papel, 
mediante o preenchimento do formulário tipo de candidatura, aprovado 
pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, de 8 de maio, e que se encontra 
disponível no sítio da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
de Lisboa, em www.fmd.ulisboa.pt, podendo ser entregues, pessoal-
mente, durante o horário normal de expediente, ou remetidas por correio 
registado com aviso de receção, até ao termo do prazo, para: Departa-
mento de Recursos Humanos da Faculdade de Medicina Dentária da Uni-
versidade de Lisboa, Rua Professora Teresa Ambrósio, 1600 -277 Lisboa.

9.2 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.


