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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Arquitetura

Despacho n.º 1365/2019

Delegação de competências no presidente do conselho científico
Considerando o disposto no artigo 19.º dos Estatutos da Faculdade de 

Arquitetura, quanto às competências do Conselho Científico, este órgão, 
na sua reunião plenária de dia 14 de janeiro de 2019 deliberou delegar 
as competências abaixo discriminadas no seu Presidente Professor Ca-
tedrático Jorge Filipe Ganhão da Cruz Pinto:

Ratificação de pareceres sobre equivalência disciplinares;
Pareceres sobre pedidos de equiparação a bolseiro;
Composição de Júris de equivalência de habilitação ao grau de licen-

ciado obtida em universidades estrangeiras e ratificação das propostas 
desses júris;

Ratificação de pareceres sobre pedidos de suspensão de contagem de 
prazos para entregas de Dissertações ou Projetos Finais de Mestrado 
(desde que informados por propostas, ou pareceres, da respetiva Coor-
denação de Curso);

Ratificação das propostas de dissertações, de projetos finais de Mes-
trado e respetiva orientações (desde que informadas por propostas ou 
pareceres das respetiva Coordenação de Curso);

Ratificação da composição de júris de Provas Finais de Mestrado, 
2.º Ciclo (desde que informadas por propostas, ou pareceres, das respe-
tivas Coordenações de Curso ou Comissões Científicas);

Alterações e ajustes pontuais nas propostas de Distribuição de Ser-
viço Docente (desde que informadas por propostas, ou pareceres, dos 
respetivos Departamentos);

Dar parecer sobre a acumulação de funções nas situações em que 
estas se realizem ao abrigo de protocolo celebrado pela Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Lisboa;

Alteração dos relatores dos júris de doutoramentos, após aprovação 
pelo órgão.

18 de janeiro de 2019. — Os Membros do Conselho Cien-
tífico: Prof. Doutor Jorge Filipe Ganhão da Cruz Pinto, 
presidente — Prof.ª Doutora Rita Assoreira Almendra, 
vice -presidente — Prof. Doutor Jorge Manuel Tavares Ri-
beiro, vice -presidente — Prof. Doutor Amílcar de Gil e Pi-
res, vogal — Prof. Doutor Carlos Francisco Lucas Dias Coe-
lho, vogal — Prof.ª Doutora Cristina Delgado Henriques, 
vogal — Prof.ª Doutora Cristina Soares R. Gomes Cavaco, 
vogal — Prof. Doutor Francisco Manuel Serdoura, vo-
gal — Prof. Doutor Hugo José Abranches Lopes Farias, vo-
gal — Prof. Doutor João Gabriel Viana de Sousa Morais, 
vogal — Prof. Doutor Luís António dos Santos Romão, vo-
gal — Prof. Doutor Manuel Jorge Rodrigues Couceiro da 
Costa, vogal — Prof.ª Doutora Maria da Graça Santos Antu-
nes Moreira, vogal — Prof.ª Doutora Maria João de Mendonça 
e Costa Pereira Neto, vogal — Prof.ª Doutora Maria Manuela 
Ferreira Mendes, vogal — Prof. Doutor Miguel Calado Baptista 
Bastos, vogal — Prof. Doutor Pedro António Martins Mendes, 
vogal — Prof. Doutor Pedro Miguel Gomes Januário, vogal — 
Prof. Doutor Pedro Paulo da Silva Marques de Abreu, vogal.
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 Despacho n.º 1366/2019
Considerando o disposto na alínea j) do artigo 2.º do Regimento do 

Conselho Científico, quanto às competências do Presidente do Conselho 
Científico, o Presidente delega as competências abaixo discriminadas 
nos Vice-Presidentes do Conselho Científico, Professora Doutora Rita 
Assoreira Almendra e Professor Doutor Jorge Manuel Tavares Ribeiro:

Pareceres sobre pedidos de equiparação a bolseiro;
Elaboração e verificação dos projetos de ata das reuniões do Plenário 

do Conselho Científico;
Ratificação de pareceres sobre equivalência disciplinares;
Composição de Júris de equivalência de habilitação ao grau de licen-

ciado obtida em universidades estrangeiras e ratificação das propostas 
desses júris;

Ratificação de pareceres sobre pedidos de suspensão de contagem de 
prazos para entregas de Dissertações ou Projetos Finais de Mestrado 
(desde que informados por propostas, ou pareceres, da respetiva Coor-
denação de Curso);

Ratificação das propostas de dissertações, de projetos finais de Mes-
trado e respetivas orientações (desde que informadas por propostas ou 
pareceres das respetiva Coordenação de Curso);

Ratificação da composição de júris de Provas Finais de Mestrado 
2.º Ciclo (desde que informadas por propostas, ou pareceres, das respe-
tivas Coordenações de Curso ou Comissões Científicas).

Alterações e ajustes pontuais nas propostas de Distribuição de Ser-
viço Docente (desde que informadas por propostas, ou pareceres, dos 
respetivos Departamentos).

Dar parecer sobre a acumulação de funções nas situações em que 
estas se realizem ao abrigo de protocolo celebrado pela Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Lisboa;

Alteração dos relatores dos júris de doutoramentos, após aprovação 
pelo órgão.

18 de janeiro de 2019. — O Presidente do Conselho Científico, Doutor 
Jorge Filipe Ganhão da Cruz Pinto, Professor Catedrático.
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 Faculdade de Letras

Aviso n.º 2130/2019

Abertura de procedimento concursal de seleção internacional para 
a contratação de doutorado(a) ao abrigo do artigo 23.º do Decreto-
-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho e legislação complementar 
(13/029338/PLOs).
1 — Sob proposta da Comissão Coordenadora do Conselho Científico 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), em reunião 
de 4 de julho de 2018, e após aprovação pelo Diretor da FLUL, por 
delegação de competências do reitor da Universidade de Lisboa, por 
Despacho 208/2018 de 26 de outubro, foi deliberado proceder à aber-
tura de concurso de seleção internacional para 1 lugar de doutorado 
para o exercício de atividade de investigação na área científica de 
Ciências da Linguagem: Fonologia em regime de contrato de traba-
lho em funções públicas a termo resolutivo certo pelo prazo de três 
anos, com vista a exercer funções mo projeto PLOs — Preditores de 
Desenvolvimento de Perturbações da Linguagem e Comunicação, no 
recrutamento e avaliação dos participantes (tarefa 1), no apoio à cons-
trução de ferramentas automáticas para avaliação precoce da linguagem 
(tarefa 2), na realização de tarefas experimentais com metodologias 
o olhar e da neurofisiologia e respetiva recolha de dados (tarefas 3 
e 4), na avaliação longitudinal do desenvolvimento da linguagem, no-
meadamente através da aplicação da CSBS, do CDI, da Griffiths e do 
DCQ e respetiva construção da base de dados (tarefa 5), e na análise 
de potenciais preditores precoces do desenvolvimento da linguagem 
e comunicação (tarefa 6), no âmbito do Projeto PLOs — Preditores 
de Desenvolvimento de Perturbações da Linguagem e Comunicação 
(PTDC/LLT -LIN/29338/2017), financiado por fundos nacionais através 
da FCT/MCTES e por fundos FEDER.

2 — Legislação aplicável:
a) Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime 

de contratação de doutorado destinado a estimular o emprego científico 
e tecnológico em todas as áreas do conhecimento (RJEC), na redação 
que lhe foi conferida pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, tendo ainda 
em consideração o disposto pelo Decreto Regulamentar n.º 11 -A/2017, 
de 29 de dezembro.

b) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e respetivas alterações.

3 — Em conformidade com o artigo 13.º do RJEC, o júri do concurso 
tem a seguinte composição:

Presidente: Doutor Miguel Bénard da Costa Tamen, Diretor FLUL;
Vogal: Doutora Sónia Marise de Campos Frota, Professora Catedrá-

tica da FLUL;
Vogal: Doutora Marina Cláudia Pereira Verga e Afonso Vigário, 

Professora Associada da FLUL; e
Vogal: Doutora Marisa Alexandra Sousa da Cruz, Investigadora de 

Pós -Doutoramento do CLUL/FLUL.

4 — O local de trabalho situa -se na Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa

5 — A remuneração mensal a atribuir é a prevista no n.º 1 do artigo 5.º 
do Decreto Regulamentar n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro, corres-
pondente ao nível 33 da tabela remuneratória única, aprovada pela 
Portaria n.º 1553 -C/2008, 31 de dezembro, sendo de 2.128,34 Euros, 
sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do referido Decreto 
Regulamentar.


