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18 — Classificação dos candidatos:
18.1 — Cada membro do Júri atribui uma classificação a cada um dos 

candidatos em cada critério de avaliação, numa escala de 0 a 20, proce-
dendo à ordenação dos candidatos 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 ar-
tigo 20.º do Regulamento Geral de Concursos da ULisboa, publicado 
pelo Despacho n.º 2307/2015, de 15 de março.

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

18.4 — A classificação final de cada candidato 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 contém um resumo 
do que nelas houver ocorrido, bem como os votos emitidos por cada um 
dos membros e respetiva fundamentação, sendo facultadas aos candidatos 
sempre que solicitadas.

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

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

22 — A lista de candidatos admitidos e excluídos bem como a lista 
de classificação final são afixadas nas instalações da FLUL sitas em 
Alameda da Universidade, 1600 -214 Lisboa, publicitadas na página 
eletrónica da Faculdade www.letras.ulisboa.pt, sendo os candidatos 
notificados por e -mail com recibo de entrega da notificação, sem pre-
juízo do disposto nos artigos 110.º a 114.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

23 — Audiência Prévia e prazo para a Decisão Final: Após notificados, 
os candidatos 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(s) vaga(s) indicada(s), podendo ser feito cessar até à homo-
logação da lista de ordenação final dos candidatos e caducando com a 
ocupação do(s) posto(s) de trabalho em oferta.

25 — Política de não discriminação e de igualdade de acesso: A 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa promove ativamente 
uma política de não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que 
nenhum candidato/a pode ser privilegiado/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, nacionalidade, origem étnica ou raça, ter-
ritório 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 
candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, 
a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos 
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 procedi-
mento, está condicionada à aceitação dos encargos dele decorrentes 
como elegíveis para financiamento, por parte da FCT, e da celebração 
da respetiva adenda ao contrato programa celebrado entre a FLUL 
e a FCT.

1 de agosto de 2018. — O Diretor, Professor Doutor Miguel Tamen.
311601843 

 Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 8387/2018
Aos nove dias do mês de julho de dois mil e dezoito, na Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa, foi conferida posse, pelo Reitor, 
Professor Doutor António da Cruz Serra, ao Diretor da Faculdade de 
Medicina, Professor Doutor Fausto José da Conceição Alexandre Pinto, 
conforme o artigo 24.º dos Estatutos da Faculdade de Medicina e a 
alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa.

9 de julho de 2018. — O Diretor Executivo, Dr. Luís Pereira.
311542365 

 Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

Aviso n.º 12347/2018

Procedimento concursal de seleção internacional para a contra-
tação de doutorado(a) ao abrigo do artigo 23.º do Decreto -Lei 
n.º 57/2016, de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 57/2017, de 19 de julho e legislação complementar.
1 — Após parecer favorável do Conselho Científico do Instituto 

de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa 
(IGOT), em reunião de 25 de julho de 2018, e por despacho do Reitor 
de 02 de agosto de 2018, procede -se à abertura de concurso de seleção 
internacional para 1 (um) lugar de doutorado(a) para o exercício ativi-
dades de gestão e comunicação em ciência e tecnologia (C&T) na área 
científica de Geografia Física e Ordenamento do Território em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 
pelo prazo de três anos, com vista ao desenvolvimento de um plano 
de atividades de gestão de projetos de investigação e em atividades de 
comunicação de ciência e tecnologia no Centro de Estudos Geográficos e 
do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, designadamente 
um papel ativo na apresentação de propostas e na implementação de 
atividades de divulgação de ciência; tratamento técnico -administrativo 
das atividades de logística e aquisição de bens e serviços de apoio à 
investigação científica incluindo:

a) Desenvolvimento do PROPOLAR em colaboração com a sua 
Comissão de Coordenação e a comunidade científica;

b) Gestão da logística das Campanhas de Investigação Cientifica no 
Ártico e na Antártida;

c) Pesquisa e preparação de candidaturas tendo em vista a obtenção 
de financiamentos, para as atividades do PROPOLAR, em especial para 
formação e disseminação;

d) Implementação e gestão da base nacional de dados polares;
e) Promoção de atividades de ligação à indústria e tecnologia e seu 

envolvimento em projetos de investigação polar;
f) Apoio nos contatos com as várias organizações internacionais pola-

res de que Portugal é membro, podendo vir a representar o PROPOLAR 
em reuniões internacionais;

g) Colaboração nas atividades promovidas pelo Gabinete Polar da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia;

h) Contribuir para a consolidação das atividades do PROPOLAR.

Os resultados, a avaliar anualmente, devem contribuir para a conso-
lidação da ciência polar nacional e sua divulgação.

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: Doutora Maria Lucinda Cruz dos Santos Fonseca, Profes-
sora Catedrática e Presidente do Instituto de Geografia e Ordenamento 
do Território da Universidade de Lisboa.

Vogais efetivos:
Doutor Mário Adriano Ferreira do Vale, Professor Catedrático do 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de 
Lisboa e Diretor do Centro de Estudos Geográficos;

Doutor José Luís Gonçalves Moreira da Silva Zêzere, Professor 
Catedrático do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da 
Universidade de Lisboa.

Doutora Ana Paula Ribeiro Ramos Pereira, Professor Catedrático do 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade 
de Lisboa.

Doutor Gonçalo Brito Guapo Teles Vieira, Professor Associado do 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade 
de Lisboa.

4 — O local de trabalho situa -se nas instalações do Instituto de Geo-
grafia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, sito na 
Rua Branca Edmée Marques, 1600 -276 Lisboa.

5 — A remuneração mensal a atribuir é a prevista no n.º 1 do artigo 5.º 
do Decreto Regulamentar n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro, correspon-
dente ao nível 33 da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria 


