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22 — A lista de candidatos(as) admitidos e excluídos bem como a 
lista de classificação final são afixadas nas instalações do Instituto de 
Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, sitas 
no Edifício IGOT, Rua Branca Edmée Marques, 1600 -276 Lisboa, pu-
blicitadas na página eletrónica do Instituto de Geografia e Ordenamento 
do Território da Universidade de Lisboa, sendo os(as) candidatos(as) 
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(as) candidatos(as) têm 10 dias úteis para se pronunciar. No prazo de 
90 (noventa) 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: O Insti-
tuto de Geografia e Ordenamento do Território 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, bene-
ficiado/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, 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, 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 IC e a FCT.

3 de agosto de 2018. — A Presidente do IGOT -ULisboa, Prof.ª Dou-
tora Maria Lucinda Cruz dos Santos Fonseca.

311602134 

 Instituto Superior de Agronomia

Despacho n.º 8388/2018
Considerando que, nos termos do artigo 100.º da Lei n.º 62/2007, 

de 10 de setembro, e do artigo 12.º dos Estatutos do Instituto Superior 
de Agronomia (ISA), Despacho n.º 2968/2018 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 58 de 22 de março; o Presidente do ISA é o 
órgão de direção e de representação externa do ISA;

Considerando, ainda, que nos termos do n.º 6 do artigo 12 dos Es-
tatutos do ISA, o Presidente pode delegar ou subdelegar competências 
nos Vice -Presidentes, para os efeitos previstos nos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo, delego:

Na Professora Doutora Maria Helena Mendes da Costa Ferreira Cor-
reia de Oliveira, Vice -Presidente do ISA, as competências para:

a) Criar, suspender ou extinguir cursos não conducentes à obtenção 
de grau, ouvido o Conselho Científico, sempre que haja a atribuição 
de créditos;

b) Propor os números máximos de novas admissões e de inscrições 
nos cursos conferentes de grau, ouvido o Conselho Científico;

c) Regulamentar todos os processos de admissão a cursos do ISA, 
ouvido o Conselho Científico;

d) Aprovar o regime de prescrições ouvidos os Conselhos Científico 
e Pedagógico;

e) Elaborar o calendário letivo e o horário das atividades letivas 
ouvidos os Conselhos Científico e Pedagógico;

f) Aprovar o calendário de exames elaborado pelo Conselho Peda-
gógico;

g) Homologar o mapa de distribuição de responsabilidades das uni-
dades curriculares e a distribuição do serviço docente, propostos pelos 
Departamentos ao Conselho Científico;

h) Nomear e exonerar os Coordenadores das Comissões de Curso por 
proposta do Conselho Científico;

i) Designar júris de provas académicas, de equivalências e de reco-
nhecimento de habilitações, sob proposta do Conselho Científico, nos 
termos da legislação aplicável e dos Estatutos da ULisboa;

j) Autorizar os professores que atinjam o limite de idade no decurso 
de um ano letivo a manterem -se em exercício de funções até ao termo 
desse ano, nos termos da lei e dos Estatutos da ULisboa;

k) Emitir certidões de curso, após o interessado fazer prova documental 
de que requereu a certidão de registo;

l) Realizar os concursos especiais de candidatura ao ensino superior 
e dos regimes de reingresso e de mudança de par instituição/curso, de 
acordo com os critérios estabelecidos, e, em caso de deferimento, após 
audição do conselho científico, estabelecer para cada interessado um 
plano de integração curricular;

m) Autorizar, nos termos legais, o seguro de estudantes que, ao abrigo 
de acordos de cooperação internacional ou de outros instrumentos de 
intercâmbio no âmbito do ensino superior, se desloquem a Portugal 
ou estrangeiro, enquanto permanecem em território nacional e ou es-
trangeiro

A presente delegação e subdelegação produz efeitos no dia seguinte ao 
da sua publicação no Diário da República, considerando -se ratificados 
todos os atos entretanto praticados, no âmbito do presente despacho 
desde o dia 27 de julho de 2018.

13/08/2018. — O Presidente do Instituto Superior de Agronomia, 
Professor Doutor António Guerreiro de Brito.

311595567 

 Despacho n.º 8389/2018
1 — Nos termos do artigo 42.º do Código do Procedimento Admi-

nistrativo, designo para me substituir nos casos de ausência, falta ou 
impedimento, a Vice -Presidente do Instituto Superior de Agronomia 
(ISA), Prof. Doutora Maria Helena Mendes da Costa Ferreira Correia 
de Oliveira, conferindo -lhe igualmente os poderes que me foram dele-
gados e subdelegados.

2 — O exercício de funções em regime de substituição abrange o 
cargo exercido por inerência enquanto Presidente do Conselho de Gestão 
do ISA, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 12.º dos Estatutos do 
ISA, da Universidade de Lisboa (ULisboa), homologados pelo Despacho 
n.º 2968/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, de 
22 de março.

A presente nomeação produz efeitos no dia seguinte ao da sua pu-
blicação no Diário da República, considerando -se ratificados todos 
os atos praticados no âmbito do presente despacho desde o dia 27 de 
julho de 2018.

13/08/2018 — O Presidente do Instituto Superior de Agronomia, 
Professor Doutor António Guerreiro de Brito.

311595307 

 Edital n.º 840/2018
O presente concurso é aberto ao abrigo do ECDU e demais legislação 

aplicável, e ao abrigo da faculdade concedida pelo n.º 6 do artigo 23.º da 
Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, que aprovou a primeira alteração, por 
apreciação parlamentar, ao Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, 
tendo ainda em consideração o disposto no Decreto Regulamentar 
n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro

Ref.ª 8/2018/ISA
Faz -se saber que perante o Instituto Superior de Agronomia da Uni-

versidade de Lisboa, pelo prazo de 30 dias úteis a contar do dia imediato 
ao de publicação do presente edital no Diário da República está aberto 
concurso documental internacional para recrutamento na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas de um(a) Professor(a) 
Auxiliar, na área disciplinar de Engenharia Florestal, para exercer fun-
ções de investigação e ensino e assim ocupar um lugar vago que se 
encontra previsto no mapa de pessoal em vigor no Instituto Superior 
de Agronomia, nos termos dos artigos 37.º a 51.º, 61.º e 62.º -A do Es-
tatuto da Carreira Docente Universitária, republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto (abreviadamente designado ECDU), e 
demais legislação aplicável, designadamente do Regulamento geral de 
concursos para recrutamento de professores catedráticos, associados e 
auxiliares da Universidade de Lisboa, aprovado por despacho reitoral 
de16 de fevereiro de 2015 e publicado pelo Despacho n.º 2307/2015, no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 45.º de 5 de março, abreviadamente 
designado por Regulamento.

Para além de desenvolver atividades de investigação na área discipli-
nar em que o concurso é aberto, o Professor Auxiliar contratado deverá 
desempenhar funções docentes no domínio de Silvicultura e gestão 
Florestal, nomeadamente nos domínios de Inventário florestal, Sistemas 
de silvicultura e Modelação dos recursos florestais. A investigação terá 
de ser realizada em unidades de investigação do ISA.


