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13.3 — A Classificação Final (CF), expressa na escala de 0 a 
20 valores, a aplicar aos candidatos abrangidos pelo ponto 13.1., resul-
tará da seguinte fórmula:

CF = 45 % PC + 25 % AP + 30 % EPS

13.4 — A Classificação Final (CF), expressa na escala de 0 a 
20 valores, a aplicar aos candidatos abrangidos pelo ponto 13.2., resul-
tará da seguinte fórmula:

CF = 70 AC + 30 % EPS

14 — A Prova de conhecimentos (PC) — Assumirá a forma prática e 
de realização individual, visando avaliar os conhecimentos profissionais 
e as competências técnicas do candidato necessárias ao exercício da 
função. A prova terá a duração máxima de 60 minutos, sendo constituída 
pela aplicação de conhecimentos relativos à utilização de ferramen-
tas, executar a manutenção de uma canalização, devendo o candidato 
proceder à identificação e prévia seleção das ferramentas e materiais 
necessários e adequados para o efeito, e ter presente a importância das 
regras de segurança aplicáveis, incluindo a correta utilização dos equi-
pamentos de proteção individual.

15 — A Avaliação Psicológica (AP) 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 ocu-
par, tendo como referência o perfil de competências previamente 
definido.

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

17 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — Visa avaliar, de 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos com-
portamentais evidenciados, durante a interação estabelecida entre o 
entrevistador e entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

18 — As atas de reuniões de júri onde constam os parâmetros de 
avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a 
utilizar, a grelha classificativa e os sistemas de valoração dos métodos, 
serão facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas.

19 — Serão excluídos do procedimento os candidatos que tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou 
fases não lhe sendo aplicado o método ou fase seguinte, bem como 
os candidatos que aos mesmos não tenham comparecido ou deles 
tenham desistido.

20 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização dos 
métodos de seleção, por notificação, nos termos previstos no artigo 32.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

21 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, notificados por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b) ou d) do n.º 3 do mesmo artigo, para 
a realização da audiência de interessados nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

22 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em 
local visível e público dos Serviços Administrativos da Universidade da 
Beira Interior e disponibilizada na sua página eletrónica.

23 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, 
será publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em 
local visível e público nos Serviços Administrativos da Universi-
dade da Beira Interior e disponibilizada na sua página eletrónica. 
Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate a 
adotar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

24 — Composição e identificação do júri:
Presidente — Mestre José Mendes da Cruz, Chefe de Divisão dos 

Serviços Técnicos.
Vogais efetivos:
Dra. Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro, Chefe 

da Divisão de Recursos Humanos;
Eng. Júlio Manuel Sant’Ana Pina Bicho, Técnico Superior dos Ser-

viços Técnicos.

Vogais suplentes:
Dra. Sandra Raquel Alves dos Reis, Técnica Superior dos Serviços 

Técnicos;

Dra. Tatiana Branco Pinto Ferreira de Melo do Adro, Técnica Superior 
da Assessoria Jurídica.

O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 
impedimentos.

25 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente Aviso é publicitado na página 
eletrónica da UBI, por extrato e a partir da sua publicação no Diário 
da República, na Bolsa de Emprego Público, no 1.º dia útil seguinte, 
e num jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo máximo de 
3 dias úteis.

26 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição “A Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer discriminação”.

27 — Quotas de emprego: de acordo com o Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em 
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer preferência 
legal. Os candidatos devem declarar no ponto 8.1 do formulário de 
candidatura, o respetivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, 
nos termos do diploma supramencionado.

22 de fevereiro de 2018. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
311211714 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Letras

Declaração de Retificação n.º 237/2018
Por terem sido publicados com inexatidão os seguintes despachos 

publicados em Diário de República:
Despacho n.º 10882/2017, no Diário da República, 2.ª série, n.º 237, 

de 12 de dezembro de 2017, referente à contratação de João Carlos Teiga 
Zilhão em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, a tempo parcial, retifica-se que onde se lê:

«[…] com início a 1 de setembro de 2017 e termo a 1 de agosto 
de 2019 […]»

deve ler-se:
«[…] com início a 1 de setembro de 2017 e termo a 31 de agosto 

de 2019 […]»

Despacho n.º 1710/2018, no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, 
de 20 de fevereiro de 2018, referente à contratação de Valter Carlos 
Cardim em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, a tempo parcial, retifica-se que onde se lê:

«[…] com a categoria de Professor Auxiliar Convidado […]»

deve ler-se:
«[…] com a categoria de Professor Associado Convidado […]»

Despacho n.º 1792/2018, no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, 
de 20 de fevereiro de 2018, referente à contratação de Maria Carla 
Proença Garcia Cordeiro Dias em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial, retifica-se 
que onde se lê:

«[…] com início a 1 de fevereiro de 2017 e termo a 31 de agosto 
de 2018 […]»

deve ler-se:
«[…] com início a 1 de setembro de 2017 e termo a 31 de agosto 

de 2018 […]»
23 de fevereiro de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Miguel Tamen.

311211536 

 Despacho n.º 3259/2018
Nos termos da deliberação da Comissão Coordenadora do Conselho 

Científico da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de 9 de 
setembro de 2015, torna -se publico o Regulamento de Estágios Curri-
culares da Via Profissionalizante do 2.º Ciclo (Mestrado) da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, que se publica em anexo.

31 de janeiro de 2018. — O Diretor, Miguel Bérnard Tamen.
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Regulamento de Estágios Curriculares da Via
Profissionalizante do 2.º Ciclo (Mestrado)

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Artigo 1.º
Definição e enquadramento

Os estágios curriculares da via profissionalizante dos cursos de 
2.º ciclo correspondem ao número de horas de trabalho de natureza 
profissional, previstas no plano de estudos de cursos de mestrado e cor-
respondentes a unidades de crédito ECTS, desenvolvidas numa entidade 
de acolhimento e destinadas à elaboração de trabalho final do ciclo de 
estudos, denominado relatório de estágio.

Podem ser entidades de acolhimento, quaisquer pessoas singulares 
e coletivas, públicas ou privadas cuja área da atividade seja relevante 
para a formação do aluno e com as quais a FLUL celebre protocolo 
para o efeito.

Artigo 2.º
Objetivos do estágio

Constituem objetivos do estágio:
Complementar a formação académica do aluno através do de-

senvolvimento de práticas de trabalho, junto das entidades de aco-
lhimento;

Aplicar conhecimentos e competências teórico -práticas adquiridas 
no âmbito dos mestrados;

Ensaiar práticas ajustadas ao mercado do trabalho;
Proporcionar uma futura melhor integração do aluno no mercado 

de trabalho.

Artigo 3.º
Condições de acesso

O acesso ao estágio curricular dependerá da oferta de locais de estágio 
existentes na bolsa de estágios da FLUL ou do contacto do próprio aluno 
com outras entidades, desde que autorizado pela Direção do mestrado.

A Direção de cada mestrado poderá recusar o acesso ao estágio caso 
o aluno não tenha obtido aproveitamento em unidades curriculares 
consideradas essenciais para a realização do estágio.

Artigo 4.º
Escolha do local de estágio

1 — A Direção de cada mestrado divulgará, junto dos interessados, a 
lista das entidades de acolhimento, através do sítio de Internet da FLUL.

2 — Após a divulgação da referida lista, os alunos deverão apre-
sentar a sua candidatura à Direção de cada mestrado, em impresso 
próprio, disponível no sítio de Internet da FLUL, ordenando as 
entidades de acolhimento por ordem decrescente de preferência. 
A candidatura deverá ser formalizada no formato anualmente es-
tabelecido pelo Núcleo de Orientação de Carreira da Divisão de 
Relações Externas

3 — A Direção de cada mestrado deve proceder à análise das candi-
daturas e à atribuição dos locais de estágio a cada aluno.

4 — A seriação dos candidatos é feita pela Direção de cada mestrado, 
realizando -se por ordem dos seguintes critérios:

1.º Adequação do perfil do aluno ao local de estágio;
2.º Preferência do aluno.

5 — Em caso de empate observar -se -ão os seguintes critérios:
1.º Maior número de unidades de crédito aprovadas no curso de 

2.º ciclo;
2.º Melhor média, calculada à décima;
3.º Viabilidade de acesso ao local de estágio.

6 — Cabe à entidade de acolhimento a decisão de aceitar ou rejeitar 
o(s) aluno(s) selecionado(s) pela Direção do curso.

7 — Sem prejuízo do disposto anteriormente, o aluno poderá pro-
por a realização do seu estágio em entidade de acolhimento por si 
escolhida, desde que a entidade não seja ainda parceira da FLUL. 
O pedido deverá ser instruído com a declaração de interesse da 
entidade proposta, em impresso próprio, devendo ser aprovada pela 
Direção do mestrado.

8 — A declaração de interesse prevista no número anterior deverá 
conter os seguintes elementos:

a) Natureza e objetivos das atividades a desenvolver;
b) Nome e categoria profissional do responsável pelo acompanha-

mento do estágio;

c) Data prevista de início e fim do estágio;
d) Duração prevista para o estágio.

9 — O aluno cuja proposta de estágio seja autorizada nos termos do 
número anterior tem prioridade de colocação na respetiva entidade de 
acolhimento sobre os demais alunos.

10 — Os alunos poderão formalizar a sua candidatura a estágio em 
dois períodos:

a) 01 a 30 de junho — para estágio a realizar -se a partir de setembro;
b) 15 de novembro a 15 de dezembro — para estágio a realizar -se a 

partir de fevereiro.

11 — O estágio só se iniciará após assinatura de protocolo celebrado 
para o efeito entre a FLUL e a entidade de acolhimento.

Artigo 5.º
Local do estágio

1 — O estágio decorrerá nas instalações indicadas pela entidade de 
acolhimento.

2 — A necessidade de realização de trabalhos fora das instalações re-
feridas no número anterior deverá estar prevista no protocolo de estágio, 
devendo o mesmo indicar as condições de deslocação, alimentação e 
eventual alojamento do estagiário.

Artigo 6.º
Duração do estágio

O estágio decorre no período previsto para a realização das uni-
dades curriculares em que se insere, podendo decorrer durante um 
semestre ou dois semestres letivos, de acordo com o plano de estudos 
em vigor.

Artigo 7.º
Carga horária

1 — Quando o estágio curricular é integrado na unidade curricular 
Estágio, a carga horária mínima e máxima do estágio corresponde, 
respetivamente, a 60 % e 80 % do número total de horas previstas para 
a unidade curricular.

2 — Quando o estágio curricular é integrado na unidade curricular 
Relatório de Estágio, a carga horária mínima e máxima do estágio 
corresponde, respetivamente, a 15 % e 40 % do número total de horas 
previstas para a unidade curricular.

3 — Em caso de necessidade de alteração das percentagens da carga 
horária de estágio, a decisão caberá ao Conselho Científico da FLUL.

4 — Em caso de interesse da entidade de acolhimento, o período de 
estágio poderá ser prorrogado mediante acordo escrito com a FLUL e 
o aluno, na modalidade de estágio extracurricular.

5 — O horário de estágio é acordado entre a entidade de acolhimento 
e o aluno estagiário, tendo em conta os interesses da entidade e a dispo-
nibilidade horária do aluno estagiário.

Artigo 8.º
Número de créditos

A conclusão com aproveitamento do estágio e do respetivo relatório de 
estágio em prova pública determina a atribuição do número de unidades 
de crédito (ECTS) previsto no plano de estudos de cada mestrado.

Artigo 9.º
Intervenientes no processo de estágio

São intervenientes no processo de estágio:
a) O Diretor do Mestrado;
b) O docente da FLUL simultaneamente responsável pela supervisão 

do estágio do aluno e orientador do respetivo relatório;
c) O supervisor da entidade de acolhimento, que é o responsável desig-

nado para acompanhamento e orientação do aluno no local de estágio;
d) O aluno estagiário da FLUL.

Artigo 10.º
Responsabilidades dos intervenientes no processo de estágio

1 — Compete ao Diretor do mestrado:
a) Divulgar a lista das entidades de acolhimento;
b) Verificar a elegibilidade das entidades de acolhimento propostas 

pelos alunos;
c) Selecionar os alunos e atribuir os locais de estágio.
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2 — Compete ao Professor Orientador da FLUL de cada mestrado:
a) Determinar os objetivos de cada estágio;
b) Aprovar o plano de estágio apresentado pelo aluno;
c) Contactar periodicamente com o supervisor da entidade de acolhi-

mento e com o aluno para promoção do enquadramento teórico -prático 
das atividades.

3 — Compete ao Supervisor da Entidade de Acolhimento:
a) Assinar o Termo de Estágio em Anexo 1;
b) Proporcionar aos alunos um enquadramento de estágio que 

se traduza em valor acrescentado à sua formação e lhes permita 
o acesso aos meios necessários à concretização dos programas de 
estágio;

c) Atribuir aos alunos tarefas e responsabilidades em conformidade 
com os seus conhecimentos, competências e objetivos de formação, 
disponibilizando os meios necessários para o efeito;

d) Colaborar com o Professor Orientador e, de forma regular, manter 
a FLUL informada sobre o desempenho dos alunos;

e) No final do estágio, avaliar a atitude profissional do aluno, através 
do Formulário de Avaliação (cf. Anexo 2).

4 — Compete ao Aluno estagiário:
a) Elaborar e assinar o respetivo plano de estágio, através do preen-

chimento do Termo de Estágio em Anexo 1;
b) Cumprir com todos os procedimentos acordados para o respetivo 

estágio;
c) Agir em conformidade com as regras e regulamentos da enti-

dade de acolhimento, atuando com zelo no desempenho das tarefas 
que lhe sejam atribuídas, tratar com urbanidade os trabalhadores 
da entidade de acolhimento, e respeitar regras de sigilo relativas 
a matérias de que tome conhecimento no âmbito da realização do 
estágio;

d) Comunicar à FLUL quaisquer problemas ou alterações respeitantes 
ao estágio.

Artigo 11.º
Relatório de estágio

A apresentação e classificação do relatório de estágio seguem as 
normas estabelecidas no Regulamento do respetivo curso.

Artigo 12.º
Avaliação do estágio

1 — A classificação final do estágio é expressa de acordo com o 
Regulamento de cada curso:

a) Avaliação quantitativa — expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se o aluno aprovado pela obtenção da classificação mí-
nima de 10 valores;

b) Avaliação qualitativa — expressa nos termos “aprovado” ou “não 
aprovado”.

2 — Da nota de estágio não cabe recurso ou melhoria de nota.

Artigo 13.º
Seguro escolar

O seguro escolar abrange as ocorrências no local de estágio e nas 
deslocações de e para este local, durante o horário acordado no Termo 
de Estágio.

Artigo 14.º
Disposições finais

1 — O estágio não confere ao aluno o direito a qualquer remuneração 
ou formação de vínculo jurídico -laboral com a entidade de acolhi-
mento.

2 — Os casos omissos no presente Regulamento serão decididos por 
deliberação escrita da Comissão Científica de cada mestrado e, em caso 
de conflito, pelo Conselho Científico da FLUL.

Artigo 15.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

  

ANEXO 1

Termo de Estágio 
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 ANEXO 2

Formulário de Avaliação 

  
 311211552 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Aviso (extrato) n.º 4258/2018
Nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º e no disposto no n.º 5 

e no n.º 6 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho de 2014, que 
aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, torna-se público 
que, por meu despacho de 19 de outubro de 2017, o trabalhador José 
Carlos Martinho Silva concluiu, com sucesso, o período experimental 
na carreira e categoria de técnico superior, na sequência da celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com esta Faculdade.

14 de março de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco Caramelo.
311206222 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Serviços Académicos

Aviso n.º 4259/2018
Sob proposta da Escola Superior de Enfermagem, foi aprovada 

nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, 
de 24 de março, alterado pelos Decretos -Leis n.os 107/2008, de 25 de 
junho, e 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto -Lei n.º 115/2013, 
de 7 de agosto, e pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, a 
alteração do plano de estudos da Licenciatura (1.º ciclo) em Enfer-
magem, publicado no Diário da República (2.ª série), n.º 6 de 9 de 
janeiro, Despacho n.º 719/2009. A alteração ao plano de estudos que a 
seguir se publica foi comunicada à Direção -Geral do Ensino Superior 
em 21 de julho de 2017, de acordo com o estipulado no Despacho 
n.º 5357/2016, e registada com o número R/A -Ef 2269/2011/AL01 
de 11 de setembro de 2017.

22/03/2018. — O Reitor, António Augusto Fontainhas Fer-
nandes.

Regulamento do curso de Licenciatura (1.º ciclo) 
em Enfermagem

Artigo 1.º
Âmbito

A Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro, adiante designada 
por UTAD, confere o grau de licenciado em Enfermagem.

Artigo 2.º
Enquadramento jurídico

O presente regulamento visa desenvolver e complementar o regime 
jurídico instituído pelo Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, repu-
blicado pelo Decreto -Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro, e pelas normas 
internas que disciplinam o regime de estudos conducente ao grau de 
licenciado na UTAD.

Artigo 3.º
Objetivos

O Curso de licenciatura em Enfermagem, com a duração de 8 se-
mestres, confere formação científica, humana, técnica e cultural para 
planear, prestar e avaliar cuidados de enfermagem ao ser humano, são 
ou doente, ao longo do ciclo de vida, à família, grupos e comunidade 
aos vários níveis de prevenção e capacidades para desenvolver inves-
tigação em enfermagem, em particular, e da saúde em geral e ainda, 
participar na formação de outros profissionais de saúde e na gestão dos 
serviços de saúde.

Através do processo formativo pretende -se que o estudante seja ca-
paz de:

1 — Na profissão:
a) Contribuir para o desenvolvimento da Enfermagem participando 

na gestão de serviços, na formação de enfermeiros, na elaboração 
de estudos relativos ao exercício da profissão e na investigação em 
enfermagem;

b) Desenvolver consciência profissional, colaborando nas organiza-
ções, tendo em vista a evolução da profissão.

2 — Na prestação e gestão de cuidados de enfermagem:
a) Planear, executar e avaliar cuidados integrais e personalizados a 

indivíduos, famílias e comunidade aos diferentes níveis de prevenção, 
utilizando metodologia científica;

b) Desenvolver competências de conceção, formulação de juízo clí-
nico, pensamento crítico e de tomada de decisão, que garantam a exce-
lência dos cuidados e consequente obtenção de ganhos em saúde.

3 — Nas organizações:
a) Participar no desenvolvimento das políticas e programas de saúde, 

para a consecução dos objetivos estratégicos do Sistema Nacional de 
Saúde;

b) Colaborar em programas de melhoria contínua e de garantia da 
qualidade;

c) Assumir uma atitude proativa nos processos de liderança relevantes 
para a prática dos cuidados de enfermagem e dos cuidados de saúde;

d) Adquirir competências de trabalho interdisciplinar e multipro-
fissional;

e) Colaborar com outros técnicos de saúde ou de outros sectores 
envolvidos no desenvolvimento de projetos de saúde do indivíduo ou 
da comunidade.

4 — Na sociedade e no mundo:
a) Interagir na comunidade, assumindo o compromisso de participar 

no processo de empowerment, no sentido da melhoria da qualidade de 
vida, pela transformação do contexto;

b) Compreender a complexidade dos problemas de saúde e que a 
sua resolução se processa numa perspetiva sistémica, acompanhando 
a evolução da economia, da educação, do mercado de trabalho e da 
inovação tecnológica;

c) Incorporar na prática de enfermagem competências que promovam 
cuidados culturalmente sensíveis nos variados contextos geodemográ-
ficos.

Artigo 4.º
Organização

O curso está estruturado de acordo com o Sistema Europeu de Trans-
ferência e Acumulação de Créditos (ECTS) nos termos do Decreto -Lei 
n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, e legislação subsequente, e normas 
internas aplicáveis.


