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votação persistir empate entre dois ou mais candidatos, o Presidente do 
Júri decide qual o candidato a eliminar, de entre eles.

Depois desta eliminação volta -se à primeira votação, mas apenas com 
os candidatos restantes. O processo repete -se até que um candidato obte-
nha mais de metade dos votos, ficando este colocado em primeiro lugar.

VI.3 — Retirado da votação o candidato selecionado em primeiro 
lugar, repete -se todo o processo para o segundo lugar, e assim sucessi-
vamente, até se obter uma lista ordenada com o número de candidatos 
aprovados nos métodos de seleção.

VI.4 — Nas votações do júri não são permitidas abstenções.
VII — Calendário do concurso e Notificação dos candidatos:
VII.1 — O calendário do concurso é publicado no sítio institucional 

da UC, em http://www.uc.pt/drh/rm/pconcursais/pessoal_docente/A_de-
correr/fct/P053 -17 -3246 até ao termo do prazo para apresentação das 
candidaturas. As notificações por edital, cujas datas de afixação constarão 
obrigatoriamente do calendário do concurso, são: a lista dos candidatos 
admitidos e excluídos; caso haja lugar a Audição Pública, a hora, local e 
a identificação dos candidatos admitidos a este método de seleção, bem 
como, de entre estes, a identificação dos candidatos aos quais o Presi-
dente do Júri tenha deferido a prestação da prova por teleconferência; 
o projeto de decisão final do concurso; as decisões relativas a eventuais 
alegações dos candidatos; o resultado final do concurso, após homolo-
gação. A Audição Pública, a realizar -se, terá lugar na data 05/11/2018.

VII.2 — Se, em qualquer fase do concurso, alguma das datas das 
notificações a efetuar por Edital não puder ser cumprida, o calendário 
do concurso será atualizado e republicado nessa mesma data e local, 
passando as novas datas publicadas a considerar -se as datas efetivas 
do calendário do concurso. Caso a data da Audição Pública inscrita no 
ponto anterior não puder ser cumprida, a nova data será divulgada no 
edital que confirme que ela se realiza e que indique a lista dos candidatos 
admitidos e não admitidos à audição pública.

VII.3 — As notificações por edital previstas no ponto VII.1 são feitas 
por publicação no sítio institucional da UC, em http://www.uc.pt/drh/rm/
pconcursais/pessoal_docente/A_decorrer/fct/P053 -17 -3246, nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do CPA e do artigo 63.º do RR-
CPDUC, produzindo os seus efeitos nos termos do artigo 113.º do CPA.

VII.4 — O processo integral do concurso pode ser consultado pelos 
candidatos, mediante prévio agendamento, no local referido no pon-
to III.3. do presente Edital, durante o respetivo horário de funcionamento 
(informação disponível em: http://www.uc.pt/drh/contactos).

VIII — Júri do concurso:
Presidente: Luís José Proença de Figueiredo Neves, Professor Cate-

drático e Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da universidade 
de Coimbra.

Vogais:
Susana Salvaterra Trovão, Professora Catedrática da Universidade 

Nova de Lisboa.
Nélia Susana Dias, Professora Associada c/Agregação do ISCTE.
Miguel Vale de Almeida, Professor Associado com agregação do 

ISCTE.
Amélia Maria Polónia da Silva, Professora Associada da Universi-

dade do Porto.
Eugénia Maria Guedes Pinto Antunes da Cunha, Professora Catedrá-

tica da Universidade de Coimbra.
Helena Maria de Oliveira Freitas, Professora Catedrática da Univer-

sidade de Coimbra.

Nas suas faltas e impedimentos, o Presidente do Júri será substituído 
por Luís Filipe Martins Menezes, Professor Catedrático e Vice -reitor 
da Universidade de Coimbra que, em igual caso de impedimento, será 
substituído pelo Vogal Eugénia Maria Guedes Pinto Antunes da Cunha, 
Professora Catedrática da Universidade de Coimbra.

Para constar se lavrou o presente Edital, que vai ser publicado na 
2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
e em língua portuguesa e inglesa no sítio da Internet da Universidade de 
Coimbra, em http://www.uc.pt/emprego, e no pan -European Researcher’s 
Mobility Portal, em http://www.eracareers.pt/.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração 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 forma de discriminação.

Ao presente concurso devem ser opositores os investigadores dou-
torados que exerçam, ou tenham exercido, funções na universidade de 
Coimbra na área científica posta a concurso e se encontrem abrangidos 
pelo regime transitório previsto no Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de 
agosto de 2016, na sua redação atual, e regulamentação conexa.

24 de maio de 2018. — O Reitor, Prof. Doutor João Gabriel Silva.
311428925 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despacho n.º 6301/2018
Tendo em vista conferir maior eficácia e rapidez na tramitação de 

procedimentos académicos, e tendo -me sido facultado pelo Despacho 
n.º 01/VR -EDU/2018 de 7 de junho, a possibilidade de subdelega-
ção nos dirigentes intermédios, nos termos do artigo 46.º n.º 2 do 
Código de Procedimento Administrativo, subdelego as seguintes 
competências:

1 — Nos Chefes de Divisão e Coordenadores dos Gabinetes 
previstos no Regulamento dos Serviços Académicos: Dra. Beatriz 
Castor, Dra. Minervina Teixeira, Dra. Dulce Caldeira, Dra. Suzete 
Rico:

a) Deferir os pedidos relativos a questões académicas contempladas 
na regulamentação em vigor, desde que cumpridas as condições expostas 
na mesma ou de acordo com orientações definidas pela Vice -Reitora da 
Educação e da Qualidade.

b) Assinatura da correspondência ou de expediente necessário à mera 
instrução de processos.

2 — Na Chefe de Divisão de Registo e Certificação Escolar a assina-
tura de diplomas, certificados e suplementos ao diploma

3 — Na Coordenadora do Gabinete de Apoio aos Serviços a trami-
tação de:

a) Pedidos de emissão de notas de crédito aos Serviços Administra-
tivos, que decorram da retificação de valores de propinas devidos, nos 
termos expostos no Regulamento de Propinas ou decorram de despa-
chos de autorização de retificação de valores devidos, pelo Conselho 
de Gestão

b) Pedidos de reembolso que decorram de autorização de retificação 
de valores devidos pela Senhora Administradora.

Consideram -se ratificados todos os atos que sobre esta matéria te-
nham sido, ou venham a ser, praticados pelos Chefes de Divisão e 
Coordenadores dos Gabinetes previstos no Regulamento dos Serviços 
Académicos, entre o dia 9 de maio de 2018 e a data de publicação no 
Diário da República desta subdelegação de competências.

8/6/2018. — A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Alexandra 
Courinha Martins Lopes Fernandes.

311421334 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 6302/2018
Faz -se público que o Professor Doutor Luís Manuel Pinto da Rocha 

Afonso Carriço foi eleito Diretor da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do 
artigo 45.º dos Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, publicados em anexo ao Despacho n.º 9251/2017, de 20 de 
outubro, tendo tomado posse, em 15 de maio de 2018, conferida pelo 
Senhor Reitor António Serra, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 26.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa.

1 de junho de 2018. — A Administradora, Ana Maduro.
311401798 

 Faculdade de Farmácia

Contrato (extrato) n.º 499/2018

Celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado, em período experimental, na carreira e 
categoria de Técnico Superior, com a trabalhadora Ana Paula 
Cavaco da Silva Martins.
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, e na sequência de despacho da Diretora da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa, datado de 19 de dezembro de 2017, 
que homologou a Lista Unitária de Ordenação Final do Procedimento 
Concursal Comum para preenchimento de um posto de trabalho, na car-


