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apenas utilizados em caso de empate na lista de ordenação individual 
de cada membro do júri apresentada para votação.

VIII — Audições Públicas:
O júri deliberará na primeira reunião sobre a necessidade de proceder 

à realização de audições públicas de todos os candidatos aprovados em 
mérito absoluto e que se destinam, em exclusivo, a melhor esclarecer 
o que conste do Curriculum Vitae apresentado pelos candidatos, nos 
termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 50.º do ECDU.

Havendo necessidade de realizar audições públicas as mesmas terão 
lugar entre o 30.º e o 70.º dia subsequentes à data limite para entrega 
de candidatura, sendo todos os candidatos informados com uma ante-
cedência mínima de 5 dias da data e do local em que as audições terão 
lugar.

As audiências públicas podem ser realizadas por videoconferência 
devendo o júri garantir que estas se realizam em igualdade de cir-
cunstâncias para todos os candidatos. O júri pode ainda solicitar aos 
candidatos a entrega de documentação complementar relacionada com 
o currículo apresentado, com base no disposto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 50.º do ECDU.

IX — Apresentação de candidaturas:
As candidaturas deverão ser entregues presencialmente das 9:30h 

às 12:30h e das 13:30h às 16h30h, ou enviadas por correio registado 
com aviso de receção, no Núcleo de Recursos Humanos da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Lisboa, Rua Sá Nogueira, Campus 
Universitário do Alto da Ajuda, 1349 -063 Lisboa, até 30 dias úteis após 
a publicação no Diário da República deste edital.

X — Instrução da candidatura:
A candidatura deve ser instruída com os seguintes documentos:

a) Entrega de formulário de candidatura que se encontra disponível 
através do link: http//gaudi.fa.ulisboa.pt/~gec/FORM_FA_Auxiliar.
docx, solicitando a aceitação da sua candidatura e contendo identificação 
completa, morada, n.º de telefone e situação laboral presente, devendo 
o candidato manifestar o seu consentimento para que as comunicações 
e notificações no âmbito do procedimento concursal possam ter lugar 
por correio eletrónico indicando o respetivo endereço.

b) Dois exemplares, impressos ou policopiados, e dez em formato 
eletrónico não editável (pdf) do Curriculum Vitae do candidato, onde 
constem as atividades científicas, pedagógicas e outras relevantes 
para a missão das instituições de ensino superior realizadas pelo 
candidato, tendo em consideração os critérios de seleção e seriação 
e os parâmetros preferenciais constantes do capítulo V e VII do 
presente edital;

c) Um exemplar, impresso ou policopiado, e dez em formato ele-
trónico não editável (pdf) de cada um dos cinco trabalhos publicados 
de índole científica a que se refere a alínea b) do capítulo V. Se o 
candidato assim o entender, poderá no seu Curriculum Vitae incluir 
a indicação dos seus trabalhos que considera mais representativos, 
nomeadamente no que respeita à sua contribuição para o desenvol-
vimento e evolução da Área Disciplinar e do respetivo grupo de 
Unidades Curriculares.

d) Dois exemplares, impressos ou policopiados, e dez em formato 
eletrónico não editável (pdf) do Projeto Pedagógico que o candidato 
se proponha desenvolver para Unidade ou Unidades Curriculares do 
Grupo de Unidades Curriculares da Área Disciplinar para a qual foi 
aberto o concurso;

XI — Idioma:
Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados 

em língua portuguesa
XII — Constituição do júri:

O júri será constituído pelo Reitor da Universidade de Lisboa, que 
preside, e pelos seguintes vogais:

Doutor Carlos Alberto Miranda Duarte, Professor Catedrático do 
IADE, Universidade Europeia;

Doutor Fernando José Carneiro Moreira da Silva, Professor Catedrá-
tico da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa;

Doutor José Manuel da Silva Bártolo, Professor Coordenador da 
Escola Superior de Artes e Design;

Doutor Vasco Afonso da Silva Branco, Professor Associado da Uni-
versidade de Aveiro;

Doutora Rita Assoreira Almendra, Professora Associada com Agre-
gação da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

18 de outubro de 2018. — O Presidente da Faculdade, Doutor João 
Pardal Monteiro.
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 Faculdade de Letras

Deliberação n.º 1209/2018

Movimentação de contas bancárias tituladas pela Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa

1 — No uso da competência própria prevista no artigo 40.º dos Esta-
tutos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, publicados por 
Despacho n.º 13186 -B/2013 no Diário da República 2.ª série, n.º 199 
de 15 de outubro, o Conselho de Gestão reunido no dia 15 de outubro 
de 2018, para efeitos de movimentação das contas bancárias em nome 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, deliberou indicar 
os seguintes titulares:

1.º Titular — Miguel Bénard da Costa Tamen, Diretor da FLUL;
2.º Titular — Maria de Fátima Marques Dias Antunes dos Reis, sub-

diretora da FLUL;
3.º Titular — Luís Manuel Lameiro Santos, Diretor Executivo da FLUL;
4.º Titular — Carlos Miguel Pereira Fortio da Silva, Coordenador de 

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial da FLUL.

2 — Mais deliberou o Conselho de Gestão que, para efeitos da mo-
vimentação das contas bancárias seja sempre necessária a intervenção 
conjunta de dois dos titulares acima indicados.

3 — A presente deliberação produz efeitos a partir de 01 de outubro 
de 2018.

15 de outubro de 2018. — O Presidente do Conselho de Gestão, 
Professor Doutor Miguel Tamen. — A 1.ª Vogal, Prof.ª Doutora Fátima 
Reis. — O 2.º Vogal, Luís Lameiro Santos.
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 Deliberação n.º 1210/2018

Delegação de Competências para autorizar a realização de des-
pesas com aquisição de bens e serviços e de empreitadas de 
obras públicas da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa.
1 — No uso da competência própria prevista no artigo 40.º dos Esta-

tutos da FL -ULisboa, no artigo 44.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e do 
artigo 17.º n.º 1 alínea b) do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho e do 
artigo 14.º n.º 1 alínea f) do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro 
(diploma que aprova o Código dos Contratos Públicos) e para os efeitos 
previstos no artigo 109.º do Código de Contratos Públicos, são delegadas 
as seguintes competências:

a) No Diretor da FL -ULisboa as competências para autorizar a rea-
lização de despesas com aquisição de bens e serviços e de empreitadas 
de obras públicas até ao limite previsto na alínea b) do artigo 17.º do 
Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, no valor de 199.519,15 € (cento 
e noventa e nove mil quinhentos e dezanove euros e quinze cêntimos), 
bem como, para decidir a contratação e escolha de procedimentos, 
aprovar as minutas dos respetivos contratos;

b) Na Subdiretora da FL -ULisboa, Professora Maria de Fátima Mar-
ques Dias Antunes dos Reis as competências para autorizar a realização 
de despesas de aquisição de bens e serviços até ao valor de 74.999,00 € 
(Setenta e quatro mil novecentos e noventa e nove euros) e de aquisição 
de empreitadas de obras públicas até ao valor de 149.999,00 € (Cento e 
quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove euros), bem como, para 
decidir a contratação e escolha dos procedimentos, aprovar as minutas 
e outorgar os respetivos contratos;

c) No Diretor Executivo da FL -ULisboa, Luís Manuel Lameiro San-
tos e no Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial desta 
Faculdade, Carlos Miguel Pereira Fortio da Silva, as competências para, 
individualmente, autorizar a realização de despesas de aquisição de bens 
e serviços e de empreitadas de obras públicas até 25.000,00 € (Vinte e 
cinco mil euros), bem como, para decidir a contratação e escolha dos 
procedimentos, aprovar as minutas e outorgar os respetivos contratos;

2 — A presente deliberação produz efeitos a partir de 1 de outubro 
de 2018.

15 de outubro de 2018. — O Presidente do Conselho de Gestão, 
Professor Doutor Miguel Tamen. — A 1.ª Vogal, Prof.ª Doutora Fátima 
Reis. — O 2.º Vogal, Luís Lameiro Santos.
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