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 1.º ano/2.º semestre 

Unidades curriculares Área 
científica Tipo Horas 

de trabalho Horas de contacto ECTS Observações

Projeto de Tese   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ES Anual . . . . . . . . . . . . . 162 TP -10,5, OT -5 6
Inovação e Empreendedorismo . . . . . . . . . . . . EG Semestral . . . . . . . . . . 162 TP -42, OT -5 6
Opção (a escolher de lista produzida anualmente 

pela coordenação do curso).
Semestral . . . . . . . . . . 162 TP -42, OT -5 6 Optativa.

Opção (a escolher de lista produzida anualmente 
pela coordenação do curso).

Semestral . . . . . . . . . . 162 TP -42, OT -5 6 Optativa.

Opção (a escolher de lista produzida anualmente 
pela coordenação do curso).

Semestral . . . . . . . . . . 162 TP -42, OT -5 6 Optativa.

 2.º e 3.º anos/3.º, 4.º, 5.º e 6.º semestres 

Unidades curriculares Área 
científica Tipo Horas 

de trabalho Horas de contacto ECTS Observações

Dissertação de Doutoramento . . . . . . . . . . . . . ES Plurianual   . . . . . . . . . 4 860 120 180 40 horas de contacto por 
ano.

 209726419 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despacho n.º 9348/2016
Por despacho da Reitora da Universidade de Évora de 11/07/2016, foi 

autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com um período experimental de 5 anos, com a 
doutora Joana Inês Silva de Lima, na categoria de professora auxiliar do 
mapa de pessoal desta instituição, na sequência de concurso documental 
internacional para a área disciplinar de Turismo da Escola de Ciências 
Sociais, com direito à remuneração correspondente ao escalão 1, ín-
dice 195, do Estatuto remuneratório do pessoal docente universitário.

13/07/2016. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade Louro.

209732697 

 Despacho n.º 9349/2016
Por despacho da Reitora da Universidade de Évora de 11/07/2016, 

foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com um período experimental de 5 anos, 
com a Doutora Isabel Anunciação Ferraz Camisão, na categoria de 
professor auxiliar do mapa de pessoal desta instituição, na sequência 
de concurso documental internacional para a área disciplinar de Teoria 
Jurídico -Política e Relações Internacionais da Escola de Ciências Sociais, 
com direito à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 195, do 
Estatuto remuneratório do pessoal docente universitário.

13/07/2016. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade Louro.

209731643 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 9089/2016

Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de técnico superior para exercer 
funções no Departamento Informático dos Serviços Centrais 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 de 01 -07 -2016 do Vice -Reitor da 
Universidade de Lisboa, Prof. Doutor António Feijó, 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 
Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, para exercer funções no Departamento 
Informático dos Serviços Centrais 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 dos Serviços da Reitoria da Universidade de Lisboa, 
de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei Geral do Tra-
balho 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; Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril; Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.

4 — Local de trabalho: o posto de trabalho situa -se nas instalações 
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 Técnico Superior, 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 Técnico Superior desempenhará funções consultivas, de 
estudo, planeamento e aplicação de métodos e processos de natureza 
técnica, a exercer com responsabilidade e autonomia, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, no âmbito dos audiovisuais e pro-
dução dos media da Universidade de Lisboa, no Departamento Infor-
mático dos Serviços Centrais da Reitoria da Universidade de Lisboa, 
designadamente:

a) Apoiar a área de audiovisuais nas vertentes de streaming, de pro-
jeção de vídeo, de audioconferência e de fotografia;

b) Produzir banners, planos de fundo, cenários virtuais, para a comu-
nicação gráfica de eventos;

c) Elaborar as telas finais dos registos efetuados com recurso a ferra-
mentas de edição, nomeadamente Windows Movie Maker, VirtualDub, 
Adobe Premier Pro, Sony Vegas Pro, Final Cut Pro, Lightworks;

d) Efetuar o registo fotográfico nos diversos eventos de acordo com 
os requisitos do organizador;
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e) Operacionalizar a conversão de formatos vídeo: de DVCAM para 
HD, de VHS para HD, de HD para FULL HD e de 8 mm para HD;

f) Editar (pós -produção) os registos audiovisuais Raw e apresentá -los 
em formato com compressão (MP4 e similares);

g) Trabalhos de locução e dobragem;
h) Executar o serviço de técnico de som adequado ao tipo de evento, 

assegurando a operação da mesa de mistura, a utilização dos equipa-
mentos de captura de som, o registo adequado do timbre e a ausência 
de retorno de som;

i) Assegurar a manutenção do parque de equipamento audiovisual e 
de produção dos media;

j) Identificar oportunidades no domínio dos audiovisuais e produção 
dos media e realizar a avaliação dos trabalhos realizados no âmbito 
dos eventos.

6 — Posição remuneratória: A determinação do posicionamento re-
muneratório ora proposta 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 limi-
tações impostas pelo artigo 42.º da Lei n.º Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2015) mantido em vigor pelo 
artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado 
para 2016), sendo a posição remuneratória de referência a 2.ª posição 
da carreira/categoria de Técnico Superior, ou seja, o nível remuneratório 
15.º, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, 
num montante pecuniário de 1.201,48€ (mil duzentos e um euros e 
quarenta e oito cêntimos), 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 de licenciatura, nos termos da alínea c) 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:
Licenciatura na área das artes, no domínio dos audiovisuais e produ-

ção dos media (multimédia, artes visuais, fotografia, vídeo, produção 
gráfica ou afins);

É valorizada formação específica em:
Sistemas operativos para multimédia;
Aplicações informáticas e de multimédia;
Técnicas de captação e edição de som;
Técnicas de animação em 2D e 3D;
Técnicas de construção de páginas Web;
Processos de desenvolvimento de um projeto multimédia;
Técnicas de desenvolvimento de sistemas de autor;
Editores de vídeo: Software Windows Movie Maker, Adobe Premier 

Pro, Sony Vegas Pro e Final Cut Pro;
Ferramentas de imagem: Photoshop, Photoshop Lightroom e Gimp;
Editores de som: Avid Pro Tools;
Na utilização de sistemas de áudio: mesas de mistura, equaliação e 

fontes de captura de som;
Na utilização de equipamento fotográfico analógico e digital;
Na publicação de conteúdos digitais em plataforma Web (user ge-

nerated content);
Na utilização de equipamentos de vídeo;

É valorizada experiência em:
Ambiente TriCaster Serie TCX, Grass Valley e BlackMagic: Captura; 

Produção; e Streaming;
Cobertura sonoplástica de eventos;
Registo, edição videográfica e publicação de conteúdos de eventos 

realizados nos últimos 3 anos por Instituições de Ensino Superior ou 
instituições que têm missões equivalentes, tais como: reportagens, en-
trevistas, vídeos e outras peças;

Manipulação de equipamentos de recolha de vídeo profissionais (Sony 
XDCAM EX, Sony DVCAM Power HAD EX, JVC GY -HM790);

Manipulação de equipamentos de videoconferência empresariais como 
Polycom Real Presence, Cisco TelePresence (família SX) em sessões 
multiponto. Partilha de dados H.239;

Experiência em endpoints de colaboração entre os quais identificamos 
os endpoints de sala de colaboração, endpoints de mesa de colaboração, 
TelePresence imersivo e soluções de integração de TelePresence;

Ambiente colaborativo multimédia “Colibri” assim como serviço 
“Educast”

Experiência em vídeo conferência com interligação de equipamentos 
H.323, Adobe Connect, Cisco WebEx e Zoom;

Experiência em programas de Streaming de vídeo, produção de vídeo 
em direto e Broadcasting;

Experiência na configuração de Encoder de Stream e de configuração 
da página Web para visionamento do Stream;

Captação fotográfica no âmbito de eventos realizados nos últimos 
3 anos por Instituições de Ensino Superior ou instituições que têm 
missões equivalentes.

São ainda valorizadas as competências linguísticas em língua inglesa, 
falada e escrita.

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 do órgão ou serviço 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 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado e por despacho autorizador de 01 -07 -2016 do Vice -Reitor 
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 

janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, as 
candidaturas 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 Universidade de Lisboa, em www.
ulisboa.pt, podendo ser entregues, pessoalmente, durante o horário 
normal de expediente, ou remetidas por correio registado com aviso de 
receção, até ao termo do prazo, para: Departamento de Recursos Hu-
manos da ULisboa Candidaturas, Edifício da Reitoria da Universidade 
de Lisboa — Alameda da Universidade, 1649 -004 Lisboa.

9.2 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
9.3 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado, sob 

pena de exclusão, dos seguintes documentos:
Curriculum Vitae detalhado, devidamente datado e assinado;
Fotocópia legível do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte 

ou do Cartão de Cidadão;
Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
Fotocópia legível dos certificados das ações de formação profis-

sional;
Documentos comprovativos da experiência profissional dos candi-

datos, com indicação precisa dos anos, meses e dias desse tempo de 
trabalho.

Os candidatos titulares de uma relação jurídica de emprego público, 
para além dos elementos acima indicados, deverão, igualmente, apre-
sentar:

Declaração emitida pelo organismo ou serviço onde o candidato exerce 
funções ou pertence, devidamente atualizada, da qual conste, de forma 
inequívoca, a modalidade da relação jurídica de emprego público que 
detém, a categoria e posição remuneratória detida e a antiguidade na 
categoria, na carreira e na função pública, bem como as avaliações de 
desempenho relativas aos últimos três anos e, na sua ausência, o motivo 
que determinou tal facto.

Declaração de conteúdo funcional, emitida pelo serviço ou organismo 
onde o candidato exerce funções ou pertence, devidamente atualizada e 
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autenticada, da qual constem as atividades que se encontra a exercer ineren-
tes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade das mesmas, 
em conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado.

9.4 — A não apresentação dos documentos acima enumerados impos-
sibilita a admissão do candidato ao presente procedimento concursal, 
implicando a sua exclusão do mesmo. O não preenchimento ou o pre-
enchimento incorreto dos elementos relevantes do formulário de candi-
datura determina a exclusão do candidato do procedimento concursal. 
Serão excluídas as candidaturas que não satisfaçam, cumulativamente, 
os requisitos e formalidades apontados no presente aviso.

10 — Métodos de seleção:
10.1 — Nos termos do disposto no artigo 36.º, da Lei Geral do Tra-

balho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, serão adotados os seguintes métodos de seleção:

Métodos de seleção obrigatórios: provas de conhecimentos (PC) e 
avaliação psicológica (AP);

Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista profis-
sional de seleção (EPS).

10.2 — Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 36.º, da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, exceto quando afastados, por escrito, pelos candidatos 
que, cumulativamente, sendo titulares da carreira/categoria se encontrem 
a cumprir ou a executar, ou encontrando -se em situação de requalificação 
tenham estado, por último, a desempenhar a atribuição, competência 
ou atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o 
procedimento foi publicitado, os métodos de seleção adotados, serão:

Métodos de seleção obrigatórios: avaliação curricular (AC) e entre-
vista de avaliação de competências (EAC).

Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista profis-
sional de seleção (EPS).

11 — Prova de conhecimentos (PC): visa avaliar os conhecimentos 
académicos e/ ou profissionais e as competências técnicas dos candi-
datos necessárias ao exercício de determinada função. As competências 
técnicas traduzem -se na capacidade para aplicar os conhecimentos a 
situações concretas e à resolução de problemas, no âmbito da ativi-
dade profissional. A prova de conhecimentos incide sobre conteúdos 
de natureza genérica e/ou específica, diretamente relacionados com as 
exigências da função, nomeadamente, o adequado conhecimento da 
língua portuguesa.

11.1 — A prova de conhecimentos é escrita, de natureza teórica e de 
realização individual, sendo a incorreção na expressão escrita um fator 
eliminatório, com consulta. Terá uma duração de 90 (noventa) minutos, 
e versará sobre os seguintes temas e respetiva legislação (considerando 
as respetivas alterações) e bibliografia:

Administração Pública:
Lei 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas;
Decreto -Lei n.º Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, Código do 

Procedimento Administrativo;
Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, Sistema Integrado de Gestão 

e Avaliação na Administração Pública.

Orgânica e funcionamento da Universidade de Lisboa, dos Serviços 
Centrais da Universidade de Lisboa e do Regime Jurídico das Instituições 
de Ensino Superior:

Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, Diário da República, 1.ª sé-
rie — N.º 174 — 10 de setembro de 2007, Regime Jurídico das Insti-
tuições de Ensino Superior;

Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, Diário da República, 2.ª sé-
rie — N.º 42, de 01 de março, Estatutos da Universidade de Lisboa;

Despacho n.º 7680/2016, Diário da República, 2.ª série — N.º 111 — 
09 de junho, Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa.

Temas específicos da atividade para que é aberto o concurso e refe-
rências bibliográficas:

Temas específicos
Conceção, apoio, produção e realização da componente audiovisual 

da cobertura de eventos;
Pós -produção digital de imagem, som, grafismos e animação;
Preparação e montagem de equipamento multimédia e de iluminação;
Serviços de difusão de conteúdos pela Internet.

Referências bibliográficas:
BiT, J. da R. (2009). Imagem e Som — 40 Tutoriais Práticos. (FCA, Ed.).

Marques, M. P. (2014). Sistemas e Técnicas de Produção Áudio. 
(FCA, Ed.).

Pernencar, C., & Alcobia, I. (2011). Photoshop CS5 & CS4 — De-
pressa & Bem. (FCA, Ed.).

Ribeiro, N., & Torres, J. (2009). Tecnologias de Compressão Multi-
média. (FCA, Ed.).

Abreu, L. (2015). HTML5. (FCA, Ed.).

12 — Avaliação psicológica (AP): a avaliação psicológica visa avaliar, 
através de técnicas de natureza psicológica, aptidões, características 
de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e 
estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de 
trabalho a ocupar, tendo como referência o perfil de competências pre-
viamente definido.

13 — Entrevista profissional de seleção (EPS): visa avaliar de forma 
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comporta-
mentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entre-
vistador e o entrevistado, bem como a capacidade de comunicação e o 
relacionamento interpessoal.

14 — Avaliação curricular (AC): visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente, a habilitação académica e/ ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida.

15 — Entrevista de avaliação de competências (EAC): a entrevista de 
avaliação de competências visa avaliar numa relação interpessoal, infor-
mações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados 
com as competências requeridas para o exercício da função.

16 — Valoração dos métodos de seleção:
Na prova de conhecimentos é adotada a escala de 0 a 20 valores, 

considerando -se a valoração até às centésimas;
A avaliação psicológica é valorada em cada fase intermédia através 

das menções classificativas de Apto e Não Apto e na última fase do 
método, para os candidatos que o tenham completado, através dos níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido ou Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores;

A entrevista profissional de seleção é avaliada segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores;

A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se a valoração até às centésimas;

A entrevista de avaliação de competências é avaliada segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido ou Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores.

17 — Tendo em consideração a urgência do presente procedimento, 
devido à carência de recursos humanos na área em que é aberto o pre-
sente posto de trabalho da Universidade de Lisboa, nos termos previstos 
no artigo 8.º, n.º 1, 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, os métodos de seleção serão aplicados de forma faseada.

18 — Classificação final:
18.1 — A classificação final (CF) será obtida numa escala de 0 a 

20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula:

CF = (PC × 45 %) + (AP x 25 %) + (EPS × 30 %)

18.2 — Para os candidatos que se encontrem na situação descrita no 
ponto 10.2 do presente aviso, a classificação final (CF) será obtida numa 
escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

CF = (AC × 45 %) + (EAC × 25 %)+ (EPS × 30 %)

18.3 — São excluídos do procedimento os candidatos que tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, 
não lhes sendo aplicado o método ou fase seguintes.

18.4 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos mé-
todos de seleção é equivalente à desistência do presente procedimento 
concursal.

19 — Exclusão e notificação dos candidatos: os candidatos excluídos 
são notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) 
do n.º 3, do artigo 30.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. Os candidatos admitidos são convocados para a realização 
dos métodos de seleção, nos termos do artigo 32.º da mesma Portaria. 
Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados 
para a realização do método seguinte nos mesmos termos.
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20 — Composição e identificação do Júri:
Presidente — Carlos Nuno da Cruz Ribeiro, Pró -Reitor da ULisboa;
1.º Vogal Efetivo — Sérgio Paulo da Conceição Vicente, Diretor do 

Departamento de Informática dos Serviços Centrais da ULisboa, que 
substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal Efetivo — Nuno Jorge Cardoso Alves Abrantes, coordena-
dor da Área de Apoio Informático do Departamento de Informática dos 
Serviços Centrais da ULisboa;

1.º Vogal Suplente — Ricardo Miguel Rodrigues Rito, Coordenador 
do Núcleo de Desenvolvimento de Software, da Área de Aplicações e 
Sistemas de Informação, do Departamento de Informática dos Serviços 
Centrais da ULisboa;

2.º Vogal Suplente — Ricardo Miguel Carreira Geraldes, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da ULisboa.

21 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

22 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que este 
efetuou sob compromisso de honra e das informações que considere 
relevantes para o procedimento.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos 
termos da lei.

23 — Será elaborada uma lista unitária de ordenação final dos candi-
datos, ainda que, no mesmo procedimento, lhes tenham sido aplicados 
diferentes métodos de seleção.

23.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será pu-
blicitada em local visível e público dos Serviços Centrais da Univer-
sidade de Lisboa, sitos no Edifício da Reitoria da Universidade de 
Lisboa — Alameda da Universidade, 1649 -004 Lisboa e colocada no 
Portal da Universidade de Lisboa em www.ulisboa.pt.

23.2 — Em caso de igualdade de valoração, serão adotados os cri-
térios de ordenação preferencial estabelecidos nas disposições legais 
aplicáveis.

23.3 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), no primeiro dia útil seguinte à presente 
publicação, a partir da data da publicação (no Diário da República), 
na página eletrónica da Universidade de Lisboa e por extrato, no prazo 
máximo de três dias úteis contado da mesma data, num jornal de ex-
pansão nacional.

5 de julho de 2016. — A Administradora da Universidade de Lisboa, 
Ana Maduro.

209732964 

 Despacho n.º 9350/2016
Considerando a necessidade de assegurar o Núcleo de Administração 

de Redes e Telecomunicações do Departamento de Informática nos 
termos da alínea d), do n.º 2, do artigo 20.º dos Estatutos dos Serviços 
Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo ao Despacho 
n.º 7680/2016, de 09 de junho, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 111, de 09 de junho de 2016;

Tendo em conta que se encontra cumprido o disposto no artigo 2.º 
do Anexo I ao Despacho normativo n.º 1 -A/2016, de 01 de março, que 
aprova os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 42, de 01 de março;

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64/2008, de 
31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010 de 28 de abril e Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro (Estatuto do Pessoal Dirigente), prevê no seu artigo 
20.º em conjugação com o disposto no n.º 1 do artigo 9.º do Anexo I 
dos Estatutos da Universidade de Lisboa, o recrutamento dos titulares 
de cargos de direção intermédia, designadamente de 4.º grau, é feito de 
entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público que reúnam 
competência técnica, aptidão e experiência profissional e formação ade-
quadas ao exercício das respetivas funções e que possuam conhecimento 
e experiência nas áreas para as quais são recrutados;

Considerando que nos termos do artigo 9.º dos Estatutos dos Serviços 
Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo ao Despacho 
n.º 7680/2016, de 09 de junho, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 111, de 09 de junho de 2016, aos Coordenadores de Núcleo 
corresponde o cargo de direção intermédia de 3.º, 4.º ou 5.º grau;

Considerando o disposto no n.º 13, do artigo 20 dos Estatutos dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo ao 
Despacho n.º 7680/2016, de 09 de junho, publicado no Diário da Repú-

blica, 2.ª série, n.º 111, de 09 de junho de 2016, o núcleo é dirigido por 
um coordenador equiparado a cargo de direção intermédia de 4.º grau;

Considerando que o Licenciado André Miguel Leitão Kakoo Brioso 
é possuidor de um relevante currículo profissional, revelador de que o 
mesmo detém características adequadas ao exercício do cargo de Coor-
denador do Núcleo de Administração de Redes e Telecomunicações do 
Departamento de Informática;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, da alínea l) e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, nomeio, em comissão de serviço, em regime de 
substituição, para o cargo de Coordenador do Núcleo de Administra-
ção de Redes e Telecomunicações do Departamento de Informática, o 
Licenciado André Miguel Leitão Kakoo Brioso, com efeitos a partir de 
10 junho de 2016.

9 de junho de 2016. — O Reitor, António Serra.

Nota Curricular
Dados pessoais
André Miguel Leitão Kakoo Brioso, 34 anos, casado, nascido a 15 

de abril de 1982, natural de Alcântara, concelho de Lisboa, distrito de 
Lisboa.

Formação Académica e Profissional
Obteve no ano de 2012 o grau de Mestre em Engenharia Informá-

tica e Computadores pelo Instituto Superior Técnico da Universidade 
Técnica de Lisboa, com a classificação final de Bom, tendo como áreas 
de especialização “Tecnologias e Sistemas de Informação” e “Redes, 
Sistemas e Serviços”.

Obteve no ano de 2009 o grau de licenciado em Engenharia Informá-
tica e Computadores pelo Instituto Superior Técnico da Universidade 
Técnica de Lisboa.

Formação Complementar
Avaliação de Desempenho (SIADAP) na Perspetiva do Avaliado 

(2014)
PM -CPM — Complete Project Management (2014)
Formação inicial pedagógica de formadores (2009)

Funções e Cargos ocupados
É desde novembro de 2015 Coordenador do Núcleo de Infraes-

truturas e Telecomunicações do Departamento de Informática dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, sendo responsável 
pela equipa e tendo funções de planeamento, gestão e administra-
ção de infraestrutura de redes de dados, de voz fixa e voz móvel 
da Universidade.

De agosto de 2013 a novembro de 2015 desempenhou o cargo de 
Engenheiro de Redes no Núcleo de Infraestruturas e Telecomunicações 
do Departamento de Informática dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa, tendo como funções o planeamento, gestão e administração 
da infraestrutura de rede sob a responsabilidade desse núcleo (onde 
se inclui a infraestrutura de rede de 15 das 21 Unidades Orgânicas da 
Universidade de Lisboa).

De julho de 2012 a agosto de 2013 desempenhou o cargo de Admi-
nistrador de Redes e Sistemas no Gabinete de Informática da Reitoria da 
Universidade Técnica de Lisboa, tendo como funções o suporte, gestão e 
administração de sistemas e infraestrutura de rede da Reitoria e Serviços 
de Ação Social da Universidade Técnica de Lisboa. Durante este período, 
foi também responsável pelo desenho, planeamento e implementação 
do projeto “Cloud@UTL” e projeto de interligação e normalização de 
redes, sistemas e processos decorrente da fusão entre a Universidade 
Técnica de Lisboa e a Universidade de Lisboa.

De janeiro de 2004 a outubro de 2011 desempenhou o cargo de Ad-
ministrador de Sistemas na Direção de Serviços de Informática do 
Instituto Superior Técnico (DSI/CIIST), tendo como funções a gestão 
e administração de servidores e serviços de diretório (LDAP) e de au-
tenticação central do IST (Kerberos), o desenvolvimento de aplicações 
de gestão e otimizações de serviços disponibilizados pela DSI/CIIST. 
Durante este período foi também responsável pela gestão e administração 
de servidores e serviços Shell, Web e Base de Dados, assim como pela 
gestão e administração de sistemas e rede do Laboratório de Tecnologias 
de Informação (LTI) da DSI/CIIST.

Foi ainda Formador e responsável por vários cursos de formação 
profissional organizados pelo Núcleo de Pós -Graduação e Formação 
Contínua do Instituto Superior Técnico, dos quais se destacam “Sistema 
Operativo Linux”, “Administração e Operação de Sistemas Linux” e 
“Segurança Informática de Redes e Sistemas Linux”.


