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Depois desta eliminação volta -se à primeira votação, mas apenas 
com os candidatos restantes. O processo repete -se até que um candidato 
obtenha 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 institucio-

nal da UC, em http://www.uc.pt/drh/rm/pconcursais/pessoal_docente/
A_decorrer/fd/P053 -17 -4883 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 Presidente 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 homologação. A Audição Pública, a realizar -se, terá 
lugar na data 22/02/2019.

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 confirma 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/fd/P053 -17 -4883, nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do CPA e do artigo 63.º 
do RRCPDUC, 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 ponto III.3. 
do presente Edital, durante o respetivo horário de funcionamento (infor-
mação disponível em: http://www.uc.pt/drh/contactos).

VIII — Júri do concurso:
Presidente: João Gabriel da Silva Monteiro, Reitor e Professor Cate-

drático da Universidade de Coimbra;
Vogais:

Jorge Manuel Moura Loureiro de Miranda, Professor Catedrático da 
Universidade de Lisboa;

Maria da glória Ferreira Pinto Dias Garcia, Professora Catedrática 
da Universidade Católica;

Vasco Manuel Pascoal dias Pereira da Silva, Professor Catedrático 
da Universidade de Lisboa;

Paulo Manuel Cunha da Costa Otero, Professor Catedrático da Uni-
versidade de Lisboa;

Fernando Alves Correia, Professor Catedrático da Universidade de 
Coimbra;

José Carlos Vieira de Andrade, Professor Catedrático da Universidade 
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 José Carlos Vieira de Andrade, Professor Cate-
drático 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 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

3 de outubro de 2018. — O Reitor, Prof. Doutor João Gabriel Silva.
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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Instituto Superior de Agronomia

Aviso n.º 15363/2018
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que, na sequência de procedimento 
concursal, aberto pelo aviso n.º 1077/2018, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 16, de 23 de janeiro de 2018, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Daniel 
Fernandes Duarte, na 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 
da carreira e categoria de técnico superior, com efeitos a 01/06/2018, 
em período experimental.

25/07/2018. — A Presidente do Instituto Superior de Agronomia, 
Professora Doutora Amarílis de Varennes.
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 Despacho n.º 9957/2018

Delegações de competência atribuídas ao Presidente 
do Conselho Científico

Ao abrigo do n.º 4 do artigo 44.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
em aditamento aos atos previstos no Despacho (extrato) n.º 5371/2014, 
publicado no Diário da República 2.ª série — N.º 75, de 16 de abril 
de 2014, o Conselho Científico do Instituto Superior de Agronomia 
delega no seu presidente, com faculdade de subdelegação, as seguintes 
competências:

1 — Decisão sobre as propostas de constituição de Júris das Provas 
Específicas destinados a avaliar a capacidade para a frequência do Ensino 
Superior dos maiores de 23 anos;

2 — Aprovação dos pedidos de Reingresso e Mudanças de Par Ins-
tituição/Curso;

3 — Aprovação dos planos de estudo especiais e planos de transição 
curricular nos termos da legislação aplicável;

4 — Decisão sobre creditações de unidades curriculares dos Ciclos 
de Estudo, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, dos Cursos de Especialização Tecnoló-
gica e dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais de acordo com a 
legislação vigente;

5 — Decisão sobre propostas de reconhecimento de habilitações e 
equivalência de graus — 1.º, 2.º e 3.º Ciclos;

6 — Decisão sobre alterações à limitação do número de créditos nas 
inscrições em cursos do 1.º e 2.º ciclos do ISA;

7 — Reconhecimento do grau académico superior estrangeiro como 
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado para efeitos de admissão 
ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre;

8 — Reconhecimento do currículo escolar, científico ou profissional 
como atestando capacidade para a realização do ciclo de estudos con-
ducente ao grau de mestre, para efeitos da admissão ao mesmo ciclo 
de estudos;

9 — Definição das condições em que se pode verificar a candida-
tura e o acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre dos 
diplomados que terminaram as suas licenciaturas ao abrigo do sistema 
de graus anterior ao processo de Bolonha;

10 — Decisão sobre ordenação de candidatos a Cursos de Mes-
trado;

11 — Reconhecimento de especialista de mérito para efeitos de orien-
tação de dissertação de mestrado, trabalho de projeto e de realização 
de estágio;

12 — Reconhecimento de especialista de mérito para efeitos de in-
tegração como membro de júri de provas de mestrado;

13 — Decisão sobre os pedidos de renúncia ou mudança de orientador 
ou orientadores da dissertação de mestrado, trabalho de projeto e de 
realização de estágio;

14 — Decisão sobre os pedidos de redação e/ou realização de provas 
de mestrado num idioma diferente do português;

15 — Decisão sobre alterações de títulos das dissertações de Mes-
trado;

16 — Decisão sobre a composição de júris para Provas de Mes-
trado;

17 — Reconhecimento de currículo escolar ou científico especial-
mente relevante como atestando a capacidade para a realização do ciclo 
de estudos conducentes ao grau de doutor, por candidato titular de grau 
de licenciado, para efeitos de admissão ao ciclo de estudos;

18 — Reconhecimento, a título excecional, de currículo escolar, cien-
tífico ou profissional como atestando a capacidade para a realização do 
ciclo de estudos conducente ao grau de doutor, para efeitos de admissão 
ao ciclo de estudos;
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19 — Decisão sobre ordenação de candidatos a Programas de Dou-
toramento;

20 — Admissão ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor, 
nos termos do Regulamento de Doutoramento do Instituto Superior de 
Agronomia;

21 — Reconhecimento de especialista de mérito como idóneo para 
efeitos de orientação de tese de doutoramento;

22 — Designação do orientador ou orientadores, sob proposta do dou-
torando, mediante aceitação expressa da pessoa ou pessoas propostas;

23 — Decisão sobre as situações de tutoria, nos termos do Regula-
mento de Doutoramento do ISA;

24 — Decisão sobre os pedidos de renúncia ou mudança de orientador 
ou orientadores da tese de doutoramento;

25 — Decisão sobre a substituição da tese de doutoramento pela 
compilação de um conjunto coerente e relevante de trabalhos de in-
vestigação ou, no domínio das artes, de obra ou conjunto de obras ou 
realizações com caráter inovador, tal como previsto na legislação e 
regulamentos em vigor;

26 — Decisão sobre os pedidos de redação e/ou realização de provas 
de doutoramento num idioma diferente do português;

27 — Decisão sobre a admissão de candidatos a doutoramento, ao 
abrigo do regime especial de apresentação da tese ou dos trabalhos de 
doutoramento;

28 — Decisão sobre ordenação de candidatos a Programas de Dou-
toramento;

29 — Decisão sobre pedidos de alargamento de prazos de entrega da 
tese de doutoramento devidamente justificados;

30 — Decisão sobre pedidos de suspensão da contagem de tempo 
para entrega da tese ou dos trabalhos de doutoramento;

31 — Decisão sobre os planos curriculares de alunos inscritos em 
Doutoramento, bem como de eventuais alterações aos planos curri-
culares;

32 — Decisão sobre alterações de títulos das teses de Doutoramento;
33 — Decisão sobre a composição de júris para Provas de Douto-

ramento;
34 — Aprovação de programas de pós -doutoramento, com base na 

proposta apresentada e no parecer científico do professor ou investigador-
-orientador;

35 — Decisão sobre a manutenção de contratos por tempo indeter-
minado aos Professores Auxiliares que obtenham parecer positivo ao 
relatório de atividades referente ao período experimental;

36 — Aprovação dos relatórios referentes a licenças sabáticas con-
cedidas;

37 — Aprovação da redução das percentagens do tempo parcial em 
contratações de docentes convidados, anteriormente aprovadas pelo Con-
selho Científico, sob proposta do Departamento a que estejam afetos.

38 — Designação de relatores, investigadores ou professores, para 
apreciação do relatório previsto no n.º 1 do artigo 41 do Decreto -Lei 
n.º 124/99 de 20 de abril.

39 — Processos para abertura de concursos para investigadores pós-
-doutorados no âmbito de projetos de investigação

O presente despacho produz efeitos desde dia 4 de junho (data da 
posse) ou 11 de junho (data reunião CC que aprova delegação) de 2018, 
considerando -se ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes 
ora delegados, tenham sido praticados pelo presidente do conselho 
científico.

11/06/2018. — Os Membros do Conselho Científico: Prof.ª Doutora 
Maria Margarida Branco de Brito Tavares Tomé, presidente — Prof.ª 
Doutora Maria Teresa Marques Ferreira, vogal — Prof.ª Doutora Ma-
ria Wanda Sarujine Viegas, vogal — Prof.ª Doutor José Manuel Osó-
rio de Barros de Lima e Santos, vogal — Prof.ª Doutora Maria Luísa 
Louro Martins, vogal — Prof. Doutor Carlos Manuel Antunes Lopes, 
vogal — Prof. Doutora Fernanda Maria dos Reis Torroães Valente, 
vogal — Prof. Doutor Ricardo Manuel de Seixas Boavida Ferreira, 
vogal — Prof. Doutor Henrique Manuel Filipe Ribeiro, vogal — Prof.ª 
Doutora Manuela Rodrigues Branco, vogal — Prof.ª Doutora Elsa Félix 
Gonçalves, vogal — Doutor Miguel Nuno do Sacramento Monteiro 
Bugalho, vogal.
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 Despacho n.º 9958/2018
Nos termos da alínea a) do n.º 17 do artigo 14 dos Estatutos do Insti-

tuto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, homologados 
por Despacho n.º 2968/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 58, de 22 de março, o Conselho Científico elabora e aprova o seu 
regimento, o qual vai publicado em anexo ao presente despacho.

13 de julho de 2018. — A Presidente do Conselho Científico, Profes-
sora Doutora Maria Margarida Branco de Brito Tavares Tomé.

Regimento do Conselho Científico do Instituto Superior 
de Agronomia

(aprovado em reunião do Conselho Científico 
de 11 de junho de 2018)

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto

O presente Regimento concretiza e completa as disposições dos Es-
tatutos do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, 
adiante designado por ISA, relativas à organização e funcionamento do 
Conselho Científico, sendo elaborado ao abrigo do disposto na alínea a) 
do n.º 17 do artigo 14.º dos Estatutos da ISA, e em conformidade com 
estes.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

O presente Regimento aplica -se aos membros, à organização e ao 
funcionamento do Conselho Científico do ISA.

CAPÍTULO II

Organização e funcionamento

Artigo 3.º
Constituição

1 — O Conselho Científico é constituído por doze membros dos quais 
(n.º 2 do artigo 14.º dos Estatutos do ISA):

a) Nove são representantes dos docentes e investigadores, doutorados, 
eleitos de entre:

i) Docentes e investigadores de carreira do ISA;
ii) Docentes e investigadores doutorados com contrato com o ISA em 

regime de tempo integral e de duração não inferior a um ano qualquer 
que seja a natureza do seu vínculo.

b) Três são representantes das Unidades de I&D do ISA reconheci-
das e avaliadas positivamente nos termos da lei, eleitos de acordo com 
regulamento próprio, de entre os docentes e investigadores doutorados, 
com vínculo ao ISA, naquelas integrados.

2 — Os membros do Conselho Científico referidos na alínea a) do 
ponto 1 são eleitos, em listas próprias as quais deverão conter pelo menos 
um elemento de cada área científica e disciplinar do ISA, por votação 
secreta, pelo método de representação proporcional de Hondt (n.º 4 do 
artigo 14.º dos Estatutos do ISA).

3 — O Conselho Científico é presidido por um Presidente, coadjuvado 
por um Vice -Presidente e um Secretário.

Artigo 4.º
Organização

1 — O Conselho Científico organiza -se em Comissões Permanentes 
que funcionam durante todo o mandato, podendo também ser criadas 
Comissões Eventuais.

2 — As Comissões Permanentes funcionam durante todo o man-
dato.

3 — As Comissões Eventuais são criadas e extintas, sob proposta do 
Presidente do Conselho Científico, por deliberação deste órgão.

4 — Na deliberação que crie uma Comissão são definidas a sua mis-
são, composição e as normas do seu funcionamento bem como, no caso 
das Comissões Eventuais, a sua duração.

5 — Cada Comissão tem um responsável, cuja função será a de di-
namizar o trabalho da Comissão, garantindo o cumprimento da sua 
missão.

6 — A natureza das Comissões está predominantemente associada 
à elaboração de documentação de suporte ao processo de tomada de 
decisão do Conselho Científico, bem como à preparação de ações a ser 
desenvolvidas, nas matérias que justificaram a sua criação.


