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15.5.1.b — Contribuição para o desenvolvimento e evolução dos temas 
referidos na área científica em que é aberto o concurso.

15.5.1.c — Contribuição para o desenvolvimento e evolução dos 
temas referidos na área científica da unidade de investigação, Instituto 
de Investigação do Medicamento (iMed.ULisboa), nomeadamente no 
desenvolvimento de estratégias farmacológicas suscetíveis de reverter 
a toxicidade induzida por metais pesados no homem.

16 — O júri pode decidir selecionar até 3 candidatos(as) aprovados 
em mérito absoluto que serão chamados a realizar uma sessão de apre-
sentação dos resultados da sua investigação, na sequência da qual os 
membros do júri devem estimular um debate aberto sobre o seu conteúdo 
e caráter inovador. Esta sessão de apresentação não constitui método 
de seleção e não é classificada, visando meramente a obtenção de es-
clarecimentos ou explicitações de elementos constantes dos curricula 
dos(as) candidatos(as).

17 — O Júri, sempre que entenda necessário, pode solicitar ao(à) 
candidato(a) a apresentação de documentos adicionais comprovativos 
das declarações do(a) candidato(a), que sejam relevantes para a análise 
e classificação da sua candidatura.

18 — Classificação dos(as) candidatos(as):
18.1 — Cada membro do júri atribui uma classificação a cada um 

dos(as) candidatos(as) em cada critério de avaliação, numa escala de 
0 a 100 pontos, procedendo à ordenação dos(as) candidatos(as) em 
função da respetiva classificação final constituída pelo somatório das 
classificações parciais atribuídas em cada critério de avaliação, e tendo 
em consideração a ponderação atribuída a cada parâmetro.

18.2 — Os(as) candidatos(as) são ordenados através da aplicação do 
método de votação sucessiva constante do n.º 3 e seguintes do artigo 20.º 
do Regulamento Geral de Concursos da Ulisboa, publicado pelo Des-
pacho n.º 2307/2015, a 5 de março.

18.3 — O júri delibera por maioria absoluta, não sendo permitidas 
abstenções.

18.4 — A classificação final de cada candidato(a) é a que corres-
ponde à sua ordenação resultante da aplicação do método referido no 
ponto 18.2.

19 — Das reuniões do júri são lavradas atas, que contêm um resumo 
do que nelas houver ocorrido, bem como os votos emitidos por cada 
um dos membros e respetiva fundamentação, sendo facultadas aos(às) 
candidatos(as) sempre que solicitadas.

20 — A deliberação final do júri é homologada pelo Reitor, sendo 
da competência do Diretor da FFULisboa a celebração do respetivo 
contrato.

21 — As falsas declarações prestadas pelos(as) candidatos(as) serão 
punidas nos termos da lei.

22 — A lista de candidatos(as) admitidos e excluídos bem como a lista 
de classificação final são afixadas nas instalações da FFULisboa sitas 
na morada supra referida e publicitadas na página eletrónica da FFU-
Lisboa, sendo os(as) candidatos(as) notificados por e -mail com recibo 
de entrega da notificação, sem prejuízo do disposto nos artigos 110.º a 
114.º do Código do Procedimento Administrativo.

23 — Audiência Prévia e prazo para a Decisão Final: Após notifi-
cados, os(as) candidatos(as) têm 10 dias úteis para se pronunciar. No 
prazo de 90 dias, contados a partir da data limite para a apresentação 
das candidaturas, são proferidas as decisões finais do júri.

24 — O presente concurso destina -se, exclusivamente, ao preenchi-
mento da vaga indicada, podendo ser feito cessar até a homologação 
da lista de ordenação final dos(as) candidatos(as) e caducando com a 
respetiva ocupação do posto de trabalho em oferta.

25 — Política de não discriminação e de igualdade de acesso: A 
FFULisboa promove ativamente uma política de não discriminação e 
de igualdade de acesso, pelo que nenhum candidato/a pode ser privile-
giado/a, beneficiado/a, prejudicado/a ou privado/a de qualquer direito 
ou isento/a de qualquer dever em razão, nomeadamente, de ascendência, 
idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação 
económica, instrução, origem ou condição social, património genético, 
capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacio-
nalidade, origem étnica ou raça, território de origem, língua, religião, 
convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical.

26 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, 
o(a) candidato(a) com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. 
Os(as) candidatos(as) devem declarar no formulário de candidatura, 
sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de 
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de seleção, nos termos do diploma supramencionado.

27 — A celebração do contrato decorrente do presente procedimento 
está condicionada à aceitação dos encargos dele decorrentes como elegí-
veis para financiamento por parte da FCT, e da celebração da respetiva 
adenda ao contrato programa celebrado entre a FFULisboa e a FCT.

2/8/2018. — O Secretário, Alfredo Ferreira Moita.
311557715 

 Faculdade de Motricidade Humana

Despacho n.º 8021/2018
Considerando o disposto no n.º 2 do artigo 23.º dos Estatutos da 

Faculdade de Motricidade Humana (FMH) homologados pelo Despa-
cho n.º 2784/2014, de 7 de fevereiro, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro e republicados pelo Despacho 
n.º 13542/2014, de 20 de outubro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro;

Considerando a nomeação Reitoral, do passado dia 24 de julho de 
2018, para Presidente da FMH;

Ao abrigo do disposto da alínea n) do artigo 25.º dos supra referidos 
estatutos, designo como Vice -Presidentes da FMH:

Professor Doutor Rui Miguel Bettencourt Melo
Professora Doutora Ana Maria Peixoto Naia Gomes
25 de julho de 2018. — O Presidente da FMH, Prof. Doutor Luís 

Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha.
311547866 

 Despacho (extrato) n.º 8022/2018
Nos casos de ausência, falta ou impedimento, designo como meu 

suplente, nos termos e para os efeitos do artigo 42.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, o Professor Doutor Rui Fernando Roque Martins, Vice-
-Presidente.

O referido exercício de funções em suplência abrange os poderes que 
me forem delegados e subdelegados pelo Sr. Reitor da Universidade 
de Lisboa.

25 de julho de 2018. — O Presidente da FMH, Prof. Doutor Luís 
Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha.

311547955 

 Despacho n.º 8023/2018
Subdelego as competências que me estão estatutariamente atribuídas 

e aquelas que me foram atribuídas pelo Senhor Reitor da Universidade 
de Lisboa no Vogal do Conselho Pedagógico, Professor Carlos Alberto 
Rosa Ferreira, no período compreendido entre os dias 28 de julho e 26 
de agosto de 2018.

27 de julho de 2018. — A Presidente do Conselho Pedagógico, 
Prof.ª Doutora Ana Maria da Silva Santos.

311547996 

 Faculdade de Psicologia

Aviso n.º 11492/2018
1 — Após parecer favorável do Conselho Científico da Faculdade 

de Psicologia da Universidade de Lisboa, aprovado em reunião de 7 de 
junho de 2018, e por despacho do Reitor de 23 de julho de 2018, procede-
-se à abertura de concurso de seleção internacional para um lugar de 
doutorado(a) para o exercício de atividades de atividades de investigação 
científica na área científica de Processos Psicológicos e Metodologias de 
Investigação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo pelo prazo de três anos, com vista à realização de 
atividades científicas no âmbito da psicologia cognitiva, particularmente 
no âmbito do estudo dos processos e mecanismos cognitivos nos adultos 
com perturbações de desenvolvimento e ou cognitivas.

2 — Legislação aplicável:
a) Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de 

contratação de doutorados, destinado a estimular o emprego científico 
e tecnológico em todas as áreas do conhecimento (RJEC), na redação 
que lhe foi conferida pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, tendo ainda 
em consideração o disposto pelo Decreto Regulamentar n.º 11 -A/2017, 
de 29 de dezembro.

b) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e respetivas alterações.

3 — Em conformidade com o artigo 13.º do RJEC, o Júri do concurso 
tem a seguinte composição:

Presidente: Prof. Doutor Luís Alberto Santos Curral;
Vogais: Prof. Doutor Mário Augusto de Carvalho Boto Ferreira, 

Prof. Doutor Paulo Ventura Fernandes da Rocha, e Prof.ª Doutora Ana 
Sofia Correia dos Santos, todos da Faculdade de Psicologia da Univer-
sidade de Lisboa.


