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d) Outras atividades relevantes para a missão da Institui-
ção — 15 %

Este critério avalia a contribuição do candidato para o desenvolvi-
mento institucional, nomeadamente:

1 — A participação em atividades de gestão universitária, em par-
ticular:

a) Cargos em instituições de ensino superior e nas Unidades Orgâ-
nicas;

b) Cargos em subunidades orgânicas de instituições de ensino superior 
e coordenação de ciclos de estudos e/ou programas inseridos em ciclos 
de estudos (mestrado);

c) Cargos ou tarefas temporárias: Participação em cargos e tarefas tem-
porárias que tenham sido atribuídas pelos órgãos de gestão competentes, 
tendo em consideração sua natureza, o universo de atuação e o período 
em que foi exercida, nomeadamente a integração de júris de concursos 
e a apreciação de relatórios decorrentes do ECDU e a sua avaliação.

2 — O exercício de atividades de avaliação de natureza académica 
(provas e concursos);

3 — A coordenação e organização de atividades de valorização de 
conhecimento (lançamento e coordenação de pós graduações, palestras 
e outros);

4 — A participação em associações, fundações relevantes para a 
missão da instituição.

A avaliação dos candidatos é determinada pela pontuação dos critérios 
indicados no ponto VI, sendo a avaliação a atribuir a cada critério uma 
média ponderada, na seriação dos candidatos ao concurso cada mem-
bro do júri ordena os candidatos por ordem decrescente do seu mérito, 
sendo que é com base na sua lista ordenada dos candidatos que cada 
membro do júri participa nas votações. O Júri vota inicialmente para 
o primeiro lugar, depois para o segundo lugar e assim sucessivamente, 
até à ordenação de todos os candidatos admitidos a concurso e previa-
mente aprovados em mérito absoluto, nos termos previstos no n.º 5 do 
artigo 20.º do Regulamento. Em cada votação, as decisões são tomadas 
por maioria absoluta dos votos. Concluída a aplicação dos critérios de 
avaliação e de seriação, o júri procede à elaboração de uma lista unitária 
de ordenação dos candidatos.

VII — Audições Públicas:
VII.1 — O júri deliberará na primeira reunião sobre a necessidade 

de proceder à realização de audições públicas de todos os candidatos 
aprovados em mérito absoluto e que se destinam, em exclusivo, a melhor 
esclarecer o que conste do Curriculum Vitae apresentado pelos candida-
tos, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 50.º do ECDU.

VII.2 — Havendo necessidade de realizar audições públicas, as mes-
mas terão lugar entre o 30.º dia e o 70.º dia subsequentes à data limite 
para entrega de candidatura, sendo todos os candidatos informados, com 
uma antecedência mínima de 5 dias, da data e do local em que essas 
audições públicas terão lugar.

VII.3 — As audiências públicas referidas no ponto anterior podem 
ser realizadas por teleconferência, devendo o júri garantir que estas se 
realizam em igualdade de circunstâncias para todos os candidatos.

VII.4 — O júri pode ainda solicitar aos candidatos a entrega de docu-
mentação complementar relacionada com o currículo apresentado, com 
base no disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 50.º do ECDU.

VIII — Apresentação de candidaturas (prazo, local e forma):
As candidaturas deverão ser entregues em suporte digital em formato 

pdf. Estas podem ser enviadas por via eletrónica para o endereço drh@
iseg.ulisboa.pt ou podem ser entregues em CD ou PEN (2 exemplares), 
pessoalmente ou por correio registado, na Divisão de Recursos Huma-
nos do Instituto Superior de Economia e Gestão, Rua do Quelhas 6, 
1200 -781 Lisboa, Portugal.

As candidaturas devem ser entregues até ao 30.º dia útil contado 
a partir da data de publicação na 2.ª série do Diário da República do 
presente edital.

IX — Instrução da Candidatura:
IX.1 — A candidatura deve ser instruída com os seguintes docu-

mentos:
a) Preenchimento do respetivo formulário de candidatura referente 

ao presente edital, que se encontra disponível na página da internet do 
Instituto Superior de Economia e Gestão (www.iseg.ulisboa.pt/aquila/
unidade/drh) ou solicitado à drh@iseg.ulisboa.pt, devendo o candidato 
manifestar o seu consentimento para que as comunicações e notifica-
ções no âmbito do procedimento concursal possam ter lugar por correio 
eletrónico indicando o respetivo endereço.

b) Um exemplar, em papel, do curriculum vitae do candidato, onde 
constem as atividades de ensino, investigação, extensão universitária 
e gestão universitária que sejam consideradas relevantes para o con-
curso, no caso da candidatura ser entregue pessoalmente ou enviada 
por correio postal.

c) Dois exemplares (tal como está no ponto VIII) em suporte digital 
(CD ou PEN) contendo os seguintes documentos:

i) Curriculum vitae do candidato em formato eletrónico (pdf), com 
indicação da atividade desenvolvida nos diferentes aspetos que, nos 
termos do artigo 4.º do ECDU, integram o conjunto de funções a desem-
penhar por um professor catedrático tendo em consideração as vertentes 
e os parâmetros de avaliação constantes do ponto VI do presente edital 
e que sejam considerados relevantes para a área disciplinar em que é 
aberto o concurso;

ii) Versão eletrónica (pdf) dos artigos científicos publicados em re-
vistas nacionais e internacionais mencionados no curriculum vitae e 
de outros trabalhos que os candidatos considerem relevantes para a 
apreciação do júri.

IX.2 — No curriculum vitae em formato eletrónico (pdf) devem ser 
assinalados os cinco trabalhos/atividades que o candidato considera 
mais representativos, nomeadamente no que respeita à sua contribuição 
para o desenvolvimento e evolução da área disciplinar em que é aberto 
o concurso.

IX.3 — Esta seleção deve ser acompanhada de uma descrição justifi-
cativa sucinta em que o candidato explicita a sua contribuição.

X — Idioma:
Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados 

em língua portuguesa ou inglesa.
XI — Constituição do júri:
O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa.
Professor Doutor António da Silva Robalo, Professor Catedrático do 

ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa.
Professor Doutor José Arménio Belo da Silva Rego, Professor Cate-

drático convidado da Católica Porto Business School.
Professor Doutor Carlos José Cabral Cardoso, Professor Catedrático 

da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
Professor Doutor Mário Lino Barata Raposo, Professor Catedrático 

da Universidade da Beira Interior.
Professor Doutor Miguel Pina e Cunha, Professor Catedrático da 

Universidade Nova de Lisboa.
12 de março de 2018. — O Presidente, Prof. Doutor Manuel Fernando 

Cília de Mira Godinho.
311198342 

 Instituto Superior Técnico

Despacho n.º 3038/2018
Revogo o meu Despacho n.º 10073/2017, publicado no Diário da 

República n.º 224/2017, Série II de 2017 -11 -21 e mando publicar, nos 
termos do n.º 1 do Artigo 5.º do Regulamento da Comissão de Ética do 
Instituto Superior Técnico, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 196, de 11 de outubro de 2017, a nomeação, como membros da 
Comissão de Ética:

Presidente — Prof. António Alberto do Nascimento Pinheiro, Instituto 
Superior Técnico;

Vogais:
Prof.ª Isabel Maria de Sá Correia Leite de Almeida, Instituto Superior 

Técnico;
Prof.ª Isabel Maria Martins Trancoso, Instituto Superior Técnico;
Prof. Mário Jorge Gaspar da Silva, Instituto Superior Técnico;
Prof. Rui Pedro Costa Melo Medeiros, Faculdade de Direito da Uni-

versidade Católica.
7 de março de 2018. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 

Prof. Doutor Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
311192997 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 3913/2018
Por Despacho n.º 27/R/2018 do Reitor da Universidade da Madeira, 

Professor Doutor José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo, datado 
de 28 de fevereiro, e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, com o artigo 12.º do 
Regulamento 510/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 109/2010, de 07/06, e alterado pelo Regulamento n.º 417/2014, 
de 19 de setembro, e pela Declaração de Retificação n.º 728/2015, de 


