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 Faculdade de Letras

Despacho n.º 4319/2018
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.

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

1 — 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.

2 — Podem ser entidades de acolhimento, quaisquer pessoas sin-
gulares 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:
a) Complementar a formação académica do aluno através do desen-

volvimento de práticas de trabalho, junto das entidades de acolhimento;
b) Aplicar conhecimentos e competências teórico -práticas adquiridas 

no âmbito dos mestrados;
c) Ensaiar práticas ajustadas ao mercado do trabalho;
d) Proporcionar uma futura melhor integração do aluno no mercado 

de trabalho.

Artigo 3.º
Condições de acesso

1 — 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.

2 — 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 apresentar 
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 estabelecido 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 unidades 
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;
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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.

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 entidade 

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 
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 ANEXO 2 

  
 311268529 

 Despacho n.º 4320/2018
Por ter sido publicado com inexatidão, o Despacho n.º 3218/2018, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 62, de 28 de março de 
2018, deve considerar -se nulo.

Por ter sido publicado com inexatidão, o Despacho n.º 3259/2018, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 63, de 29 de março de 
2018, deve considerar -se nulo.

11 de abril de 2018. — O Diretor, Professor Doutor Miguel Tamen.
311279789 

 Instituto Superior Técnico

Aviso n.º 5750/2018

Procedimento concursal para o preenchimento de 01 posto de tra-
balho na carreira e categoria de Técnico superior, do mapa de 
pessoal do IST, para a área de Apoio Técnico, Laboratórios e 
Oficinas — Departamento de Engenharia Química (02/TA/2018).

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por despacho do Pre-
sidente do Instituto Superior Técnico, de 3 de abril de 2018, se encontra 
aberto procedimento concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado através de contrato de tra-
balho em funções públicas, tendo em vista o preenchimento de 01 (um) 
posto de trabalho no Mapa de Pessoal do Instituto Superior Técnico 
da carreira e categoria de Técnico superior, para a área de Apoio Téc-
nico, Laboratórios e Oficinas — Departamento de Engenharia Química.

Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, diploma que 
aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua redação 
atual (doravante designada por LTFP), Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril 
(doravante designada por Portaria), Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, 
diploma que aprovou o Orçamento de Estado para 2018 (doravante de-
signada por LOE 2018), e a Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro 
(diploma que aprovou a tabela remuneratória única).

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Regime da Valorização Pro-
fissional dos Trabalhadores com Vínculo de Emprego Público, aprovado 
em anexo à Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, a Direção -Geral da Qualifica-
ção dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) emitiu, a 31 de julho 
de 2017, a declaração de inexistência de trabalhadores em situação de 

valorização profissional, com o perfil adequado ao exercício das funções 
identificadas como necessárias para o posto de trabalho em causa.

Para os efeitos do estipulado no artigo 4.º da Portaria, declara -se não 
estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo, 
tendo sido efetuada consulta à Direção -Geral da Qualificação dos Tra-
balhadores em Funções Públicas (INA) enquanto Entidade Centralizada 
para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), a qual decla-
rou, a 30 de agosto de 2017, a inexistência, em reserva de recrutamento, 
de qualquer candidato com o perfil adequado ao posto de trabalho a 
ocupar, em virtude de ainda não ter decorrido qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento.

O presente processo assume a forma de procedimento concursal 
comum, constituindo -se reserva de recrutamento no organismo para 
todos os candidatos aprovados e não contratados, válida pelo prazo de 
18 meses, nos termos do artigo 40.º da Portaria.

1 — Local de trabalho: Instituto Superior Técnico, Campus da Ala-
meda (Avenida Rovisco Pais, 1049 -001 Lisboa), Campus do Taguspark 
(Av. Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva, 2744 -016 Porto Salvo) ou Cam-
pus Tecnológico e Nuclear (Estrada Nacional 10, 2695 -066 Bobadela).

2 — Caracterização do posto de trabalho: Um posto de trabalho a 
ocupar na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, em conformidade com o estabelecido no Mapa 
de Pessoal aprovado para 2018. Funções consultivas, de estudo, plane-
amento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, 
autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus 
de complexidade, e execução de outras atividades de apoio especializado 
na área de Apoio Técnico, Laboratórios e Oficinas — Departamento de 
Engenharia Química, designadamente:

Dar apoio aos laboratórios de ensino nas áreas de Tecnologia Química 
e Instalações Piloto, de modo a diminuir o envolvimento e esforço 
docente;

Montagem, operação e manutenção de equipamentos laboratoriais 
à escala piloto;

Implementar e verificar os procedimentos de segurança de acordo 
com o manual de segurança dos laboratórios do IST;

Instalação de instrumentação e controlo de unidades a nível piloto 
e laboratorial;

Dar cursos de formação a docentes, investigadores e alunos nas áreas 
acima referidas;

Efetuar o acompanhamento de visitas aos laboratórios do Depar-
tamento de Eng.ª Química (DEQ) no âmbito das diversas ações de 
divulgação dos cursos do DEQ ou no âmbito dos processos de avaliação 
periódicos;

Dar apoio à elaboração e desenvolvimento de projetos com a indústria, 
nomeadamente na adaptação dos processos desenvolvidos a nível de 
bancada para a escala piloto e industrial;

Coordenar os auxiliares de laboratório já existentes, atualizar os ma-
nuais de utilização dos equipamentos, projetar e implementar alterações 
necessárias para se otimizarem os trabalhos existentes e implementarem 
novos trabalhos laboratoriais nas diferentes áreas.

3 — Posicionamento remuneratório: O posicionamento remune-
ratório do trabalhador recrutado terá em conta o preceituado no ar-
tigo 38.º da LTFP e obedecerá aos limites impostos pelo artigo 42.º da 
Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, por força da remissão do n.º 1 do 
artigo 20.º da LOE 2018. A posição remuneratória de referência é a 2.ª da 
carreira de Técnico superior, correspondente ao nível remuneratório 
15 da tabela remuneratória única, sendo a remuneração base máxima a 
propor, no âmbito da negociação, durante o ano de 2018, de 1201,48 € 
(mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos).

4 — Requisitos de admissão
4.1 — Requisitos gerais
São requisitos de admissão necessários à constituição do vínculo de 

emprego público os constantes do n.º 1 do artigo 17.º da LTFP, sob pena 
de exclusão do procedimento:

i) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, por convenção internacional ou por lei especial;

ii) Ter 18 anos de idade completos;
iii) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não estar 

interdito para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
iv) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício das funções;
v) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

4.2 — Requisitos habilitacionais: é exigida Licenciatura, não sendo 
permitida a substituição do nível habilitacional por formação ou expe-
riência profissional.

4.3 — Requisitos preferenciais: Formação superior em Engenharia Quí-
mica. Conhecimentos técnico -científicos que permitam dar apoio aos labo-


