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dos cargos que exerceu e postos de trabalho que ocupou, com especial 
incidência nos domínios do Direito Administrativo e da Gestão Pública.

Atividade profissional:
Desempenhou funções na área da justiça disciplinar, no Ministério 

da Defesa — Força Aérea Portuguesa, no âmbito das quais veio a ser 
distinguido com público louvor do dirigente máximo do serviço.

Foi advogado estagiário e advogado, com atividade nas áreas do 
Direito do Trabalho, Direito Administrativo, Direito do Ambiente, Con-
tencioso Cível e Contencioso Administrativo, no escritório de Lisboa da 
Abreu Cardigos e Associados — Sociedade de Advogados.

Exerce, desde 1999, a atividade de formador, em diversas áreas do 
Direito e da Gestão, designadamente no domínio da formação de pessoal 
dirigente promovida pelo INA, tendo ainda sido, por diversas vezes, 
orador em seminários e conferências de âmbito semelhante.

Ingressou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, como 
técnico superior estagiário, com funções de assessoria jurídica, em 
2001.

Terminado o estágio, foi nomeado definitivamente técnico superior de 
2.ª classe. Foi encarregue da instalação do Gabinete Jurídico da FLUL, 
que coordenou, e onde desempenhou funções de assessoria jurídica, no 
âmbito das quais veio a ser distinguido com público louvor do dirigente 
máximo do serviço.

Em 2003 foi nomeado, precedendo concurso, técnico superior de 
1.ª classe.

Foi membro da Assembleia da Universidade de Lisboa.
Desde 2003 que exerce as funções de vogal da Direção da 

ADFLUL — Associação para o Desenvolvimento da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa.

Foi nomeado, precedendo concurso, técnico superior principal e, mais 
tarde, assessor, da carreira técnica superior.

Entre 2003 e 2018 exerceu o cargo de chefe da Divisão de Serviços 
Administrativos da FLUL, com responsabilidades nas áreas da gestão 
de recursos humanos, relações externas (até 2013) e atividades auxi-
liares.

Entre 2004 e 2009 exerceu, também, funções de vogal do Conselho 
Administrativo da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Coordenou o Grupo de Trabalho da Universidade de Lisboa GATUL-
-RH.

Desde 2017, leciona disciplinas de Direito Público, no âmbito de 
cursos de licenciatura, no Instituto Superior de Ciências da Adminis-
tração, onde exerce funções de professor convidado (especialista), em 
regime de tempo parcial.

Publicações: Guia Ambiental do Cidadão, Dom Quixote, 1.ª ed., 
Lisboa, 2002 (em co -autoria).

311168875 

 Despacho n.º 2752/2018
Por Despacho do Senhor Diretor de 28/02/2018, proferido por dele-

gação de competências, de acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 42.º 
do Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, de 1 de março:

Designados os seguintes professores para integrarem o júri de equi-
valência ao Grau de Mestre, requeridas por Patrícia Simões de Almeida 
Justo da Silva Werner.

Presidente:
Doutor Bruno Ademar Paisana Gonçalves, Professor Associado com 

agregação da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.

Vogais:
Doutora Constança Maria Sacadura Biscais da Silva Pinto, Professor 

Associada no Departamento de Psicologia da Universidade de Évora.
Doutora Maria Eugénia Duarte Silva, Professora Auxiliar Aposentada 

da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.
28 de fevereiro de 2018. — A Diretora Executiva, Lic.ª Carminda 

Pequito Cardoso.
311176861 

 Instituto Superior Técnico

Despacho n.º 2753/2018
Designo, ao abrigo da alínea s) do n.º 4 do Artigo 13.º dos Estatutos 

do Instituto Superior Técnico, o Professor Ricardo Jorge Fernandes 
Chaves, coordenador do Mestrado em Engenharia de Telecomunicações 
e Informática, com efeitos a 1 de fevereiro de 2018.

24 de janeiro de 2018. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 
Prof. Doutor Arlindo Manuel Limede de Oliveira.

311175954 

 Despacho n.º 2754/2018
Na sequência da aprovação do Regulamento para o Apoio a Prémios 

de Mérito a Alunos e Graduados do Instituto Superior Técnico, através 
do Despacho n.º 6863/2017, de 7 de julho, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, N.º 152, de 8 de agosto de 2017, ouvido o Conselho de 
Gestão do Instituto Superior Técnico, aprovo nos termos do artigo 13.º, 
n.º 4 alínea x) dos Estatutos do Instituto Superior Técnico, aprovados pelo 
Despacho Reitoral n.º 12255/2013, de 9 de setembro de 2013, publicados 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 25 de setembro de 2013, a 
primeira alteração ao Regulamento para o Apoio a Prémios de Mérito a 
Alunos e Graduados do Instituto Superior Técnico, publicado em anexo 
ao presente despacho e dele faz parte integrante.

Atento o disposto no artigo 139 do CPA, publique-se o presente 
despacho na 2.ª série do Diário da República e no sítio institucional do 
Instituto Superior Técnico na internet.

Uma vez que não é aplicável ao regulamento em anexo a previsão 
normativa constante do n.º 1 do artigo 141 do CPA, e tendo em conta a 
urgência em se lançarem os concursos nele previstos, a data da entrada 
em vigor do regulamento em anexo coincide, nos termos do artigo 140 
do CPA, com a da aprovação deste despacho.

26 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Instituto Superior Téc-
nico, Prof. Doutor Arlindo Oliveira.

ANEXO

Regulamento para o Apoio a Prémios de Mérito
a Alunos e Graduados do IST

Aprovado em Reunião do Conselho de Gestão do IST.
24 de fevereiro de 2011.
Alterado nas Reuniões do Conselho de Gestão do IST.
28 de março de 2013, 24 de março de 2016, 9 de fevereiro de 2017, 

15 de fevereiro de 2018.
Artigo 1.º
Objeto

1 — Este Regulamento visa definir as condições de apoio a prémios 
de mérito a alunos e graduados no Instituto Superior Técnico (IST).

2 — O apoio ao prémio é estabelecido mediante um acordo explicita-
mente assinado com esse fim entre o IST e a entidade mecenas, doravante 
designada por Mecenas, e que terá uma duração mínima de 2 anos.

3 — No acordo referido no ponto anterior constará obrigatoriamente: 
o nome do prémio de mérito a atribuir e o seu montante, a referência às 
regras e condições de atribuição do prémio, a obrigação de confiden-
cialidade e o valor e as condições de pagamento do Mecenas ao IST.

4 — Sendo o IST uma escola de Engenharia, Arquitetura, Ciência 
e Tecnologia, estes prémios de mérito devem ser considerados como 
prémios académicos e tratados como tal, tanto no processo de atribuição 
como na sua forma de tributação, não podendo envolver a cedência, 
temporária ou definitiva, de direitos de autor ou de propriedade industrial.

5 — Os prémios de mérito serão atribuídos a um ou mais alunos ou 
graduados, doravante designados por Beneficiários, mediante seleção 
por um júri constituído para o efeito.

6 — Cada um dos Beneficiários de um prémio de mérito académico 
receberá um diploma referente a essa distinção assinado pelo Presidente 
do IST e pelo Mecenas, se este o desejar, e um prémio monetário que 
variará em função da distinção.

Artigo 2.º
Nome do Prémio

1 — Sempre que o Mecenas pretender que o nome do prémio de 
mérito inclua o nome ou a referência a uma pessoa coletiva, como 
uma empresa ou organização, aplicam-se as condições referidas como 
Prémio-Pessoa-Coletiva.

2 — Se o nome do prémio de mérito académico não envolver refe-
rências a uma pessoa coletiva, aplicam-se as condições referidas como 
Prémio-Pessoa-Singular.

3 — O nome do prémio não poderá incluir referência a mais do que 
uma pessoa coletiva.

Artigo 3.º
Condições de Apoio

1 — A importância a pagar ao IST pelo Mecenas pelo apoio a um 
prémio de mérito terá as seguintes componentes:

O valor do prémio monetário a atribuir aos Beneficiários.
Uma doação para a melhoria da qualidade do ensino no IST.
Pagamento de parte dos custos associados ao processo de atribuição 

do prémio.
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2 — O valor do prémio monetário será definido no acordo entre o 
Mecenas e o IST e variará de acordo com a importância da distinção e 
do universo dos potenciais candidatos.

3 — Para assegurar a dignidade do prémio e a distinção do Beneficiário, 
os valores do prémio monetário deverão ser iguais ou superiores a:

Cinco vezes o indexante dos apoios sociais (IAS) em vigor para 
prémios de melhor aluno de um Curso;

Quatro vezes o IAS em vigor para prémios de melhor Dissertação 
ou Tese;

Três vezes o IAS em vigor para prémios de mérito em Unidades 
Curriculares.

No caso do Prémio-Pessoa-Coletiva, a doação para a melhoria da 
qualidade de ensino deverá ter um valor igual ou superior a 2/3 do 
prémio monetário a atribuir aos Beneficiários e competirá ao Mecenas 
indicar as condições em que poderá ser usado.

No caso do Prémio-Pessoa-Singular, a doação para a melhoria da 
qualidade de ensino é opcional.

Mediante a aprovação do IST, a doação para a melhoria da qualidade 
de ensino poderá ser valorizada em géneros doados pelo Mecenas ao 
IST, nomeadamente em equipamentos ou outros bens.

No caso de a doação ser efetuada em dinheiro, e a pedido do Mece-
nas, o IST poderá reconhecer que essa doação se encontra ao abrigo do 
Estatuto de Mecenato Educativo.

A contribuição do Mecenas para os custos relativos à organização 
do processo de seleção dos Beneficiários, à divulgação do prémio de 
mérito e à organização da cerimónia de atribuição deverá ter um valor 
igual ou superior a 1/3 do prémio monetário.

Os pagamentos e as doações a que o Mecenas se compromete deverão 
ser totalmente realizados até 30 dias antes do primeiro ato relacionado 
com o prémio que é apoiado.

Mediante solicitação, e por razões devidamente justificadas, o Pre-
sidente do IST poderá autorizar prémios de mérito com condições de 
apoio específicas.

Artigo 4.º
Regras e Condições Específicas para a Atribuição

do Prémio de Mérito Académico
1 — O documento com as regras e condições específicas para a atri-

buição do prémio de mérito académico terá obrigatoriamente de definir:
A quem se destina.
A forma e condições de candidatura ao prémio.
A constituição e forma de nomeação do júri.
Os critérios para a seleção dos Beneficiários.

2 — Aceitam-se condições de candidatura que não exijam ação por 
parte dos candidatos.

3 — O júri terá obrigatoriamente de incluir mais do que um docente 
do IST, de modo a que estes disponham da maioria dos votos.

4 — Os custos relacionados com a mão-de-obra dos docentes do IST 
referidos no ponto anterior serão suportados pelo IST.

Artigo 5.º
Divulgação e Cerimónia de Atribuição do Prémio

1 — O IST fará a divulgação do prémio e da respetiva cerimónia de 
atribuição pelos seus canais habituais, fazendo referência ao Mecenas 
se para tal for autorizado.

2 — O Mecenas poderá fazer a divulgação do prémio desde que inclua 
as necessárias referências ao IST e obtenha a aprovação deste para os 
materiais promocionais que utilizar.

3 — Os prémios de mérito académico referidos no presente Regu-
lamento serão entregues numa cerimónia pública que terá de decorrer 
obrigatoriamente nas instalações do IST.

4 — A cerimónia pública terá a presença do Presidente do IST ou de 
um seu representante, bem como de um representante do Mecenas.

Artigo 6.º
Confidencialidade

1 — O Mecenas e as pessoas por ele nomeadas que tenham acesso a 
informação pessoal e académica dos alunos do IST obrigam-se a manter 
a sua confidencialidade e comprometem-se a utilizá-la exclusivamente 
para o processo de seleção dos Beneficiários.

2 — Salvo acordo em contrário, a obrigação de confidencialidade 
do ponto anterior inclui também as informações relativas aos Bene-
ficiários.

Artigo 7.º
Disposições Finais

1 — O IST reserva-se o direito de cancelar a atribuição de um prémio 
mérito de forma temporária ou definitiva e em qualquer altura.

2 — O IST devolverá ao Mecenas as quantias que lhe foram entregues 
referentes a prémios que não foram atribuídos em função da utilização 
do direito referido no número anterior, exceto se forem imputadas ao 
Mecenas as causas desse cancelamento.
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 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Edital n.º 302/2018
Faz -se saber que por Despacho Reitoral n.º 28/R/2018, de 28 de 

fevereiro de 2018, do Reitor da Universidade da Madeira, e pelo prazo 
de trinta dias úteis, contados do dia imediato àquele em que o presente 
Edital for publicado no Diário da República, se abre concurso docu-
mental para preenchimento de 1 vaga de Professor Auxiliar na Área 
Disciplinar de Ciências da Educação — Métodos de Ensino, da Facul-
dade de Ciências Sociais, nos termos dos artigos 37.º a 51.º do Estatuto 
da Carreira Docente Universitária (ECDU), republicado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto, e mais legislação em vigor, 
e de acordo com o Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contra-
tação de Pessoal Docente da Universidade da Madeira, Regulamento 
n.º 268/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 
27 de junho de 2014.

O presente concurso será inscrito (registado) na BEP (Bolsa de Em-
prego Público), no prazo de dois dias úteis, após a publicação no Diário 
da República, nos termos do Decreto -Lei n.º 78/2003, de 23 de abril.

O despacho conjunto n.º 373/2000, de 31 de março, do Ministro da 
Reforma do Estado e da Administração Pública e da Ministra para a 
Igualdade, determina a obrigatoriedade de nos concursos de ingresso e 
acesso se proceder à seguinte menção: «Em cumprimento da alínea h) 
do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto en-
tidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade 
de oportunidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido 
de evitar toda e qualquer forma de discriminação».

I — Requisitos de admissão:
1 — Em conformidade com o disposto no artigo 41.º-A do 

ECDU — Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto, poderão apre-
sentar-se ao concurso os detentores do grau de Doutor em Ciências da 
Educação, na especialidade de Inovação Pedagógica.

1.1 — Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição de 
ensino superior estrangeiro, o mesmo tem de ser reconhecido em Portu-
gal, nos termos previstos na legislação para o efeito aplicável.

1.2 — A equivalência, ou reconhecimento ou registo do grau de doutor 
deverá ser obtido até à data do termo do prazo para a apresentação de 
candidaturas ao presente concurso.

2 — Os candidatos deverão reunir os requisitos gerais para provi-
mento em funções públicas previstos na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
designadamente:

a) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;

b) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de 
funções;

c) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

3 — O contrato por tempo indeterminado para o lugar posto a concurso 
tem um período experimental de cinco anos, nos termos do artigo 25.º, 
n.º 1 do ECDU.

II — Perfil para o qual se abre a vaga: A vaga aberta é para o per-
fil: Misto — ‘M’, de acordo com a sua caracterização consignada nos 
Regulamentos de Serviço dos Docentes da Universidade da Madeira, 
e de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Docente da Uni-
versidade da Madeira.

III — Instrução do Requerimento de Admissão: De acordo com 
ECDU, publicado em anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de 
agosto, e em consonância com o Regulamento de Recrutamento, Sele-
ção e Contratação de Pessoal Docente da Universidade da Madeira, a 
documentação a entregar, juntamente com o requerimento de admissão 
ao concurso, deve conter obrigatoriamente a seguinte informação:

a) Curriculum vitae atualizado;
b) Documento comprovativo do grau exigido no ponto I do Edital 

e, caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição de ensino 
superior estrangeiro, comprovativo do reconhecimento do mesmo, em 
Portugal;


