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Doutor Ricardo Paulo Serralheiro, Professor Catedrático Aposentado 
da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora;

Doutor Francisco Ayuga Téllez, Professor Catedrático da Universidade 
Politécnica de Madrid (Espanha);

Doutor Luís Manuel Navas Gracia, Professor Catedrático da Univer-
sidade de Valladolid (Espanha);

Doutora Maria Isabel Freire Ribeiro Ferreira, Professora Catedrática 
do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa;

Doutora Pilar Barreiro Elorza, Professora Catedrática da Universidade 
Politécnica de Madrid (Espanha);

3.2 — A Reitora poderá delegar a presidência do júri nos termos do 
Regulamento.

3.3 — O Júri delibera de acordo com o estabelecido no artigo 50.º do 
ECDU e no Regulamento.

4 — Admissão e exclusão de candidaturas:
A admissão e exclusão de candidaturas e a notificação dos candidatos 

excluídos, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 121.º do Có-
digo do Procedimento Administrativo, processam -se em conformidade 
com o previsto no Regulamento.

5 — Método e critérios de avaliação:
5.1 — O método de seleção é a avaliação curricular.
5.2 — Na avaliação dos candidatos utilizar -se -ão os seguintes cri-

térios:
a) Desempenho científico do candidato;
b) Capacidade pedagógica do candidato;
c) Outras atividades relevantes.

6 — Parâmetros de avaliação e fatores de ponderação:
6.1 — Na aplicação dos critérios referidos no artigo anterior são 

avaliados os seguintes parâmetros e fatores de ponderação:
a) Desempenho científico com fator de ponderação de 40 %, que 

compreende:
a1) Formação académica;
a2) Produção científica e sua relevância;
a3) Coordenação científica;
a4) Reconhecimento pela comunidade científica.
b) Capacidade pedagógica, com fator de ponderação de 40 %, que 

compreende:
b1) Docência;
b2) Orientação de estudantes;
b3) Publicações de livros de texto com ISBN e outros textos de 

âmbito pedagógico;
b4) Inovação pedagógica.
c) O desempenho noutras atividades relevantes, com fator de ponde-

ração de 20 %, que compreende:
c1) Gestão universitária;
c2) Extensão universitária e outras atividades relevantes, (ações de 

divulgação científica, publicações de divulgação científica, ações de 
formação, prestação de serviços especializados, transferência de co-
nhecimento).

6.2 — A ordenação dos candidatos resulta da média ponderada das 
classificações quantitativas obtidas em cada um dos parâmetros de 
avaliação, numa escala de 0 a 100 pontos.

7 — Avaliação e seleção:
7.1 — Finda a fase de admissão ao concurso, o júri dá início à apre-

ciação das candidaturas.
7.2 — O Júri pode decidir proceder à exclusão dos candidatos que, em 

mérito absoluto e considerando o currículo global nas suas vertentes de 
desempenho científico, capacidade pedagógica e desempenho noutras 
atividades relevantes, não se insiram na área ou áreas disciplinares a 
que respeita o concurso ou não atinjam o nível de qualidade compatível 
com a categoria para a qual o mesmo foi aberto.

7.3 — No caso de não aprovação em mérito absoluto, o júri procede 
à audiência prévia dos candidatos excluídos que, querendo, se podem 
pronunciar no prazo de dez dias, aplicando -se o previsto no Regula-
mento.

7.4 — O júri procede, de seguida, à avaliação dos candidatos apro-
vados em mérito absoluto, considerando os critérios e parâmetros de 
avaliação, bem como os fatores de ponderação, constantes do presente 
edital.

8 — Ordenação e metodologia de votação:
8.1 — A ordenação dos candidatos deve ser fundamentada na avalia-

ção feita com base nos critérios e parâmetros de avaliação e correspon-
dentes fatores de ponderação constantes do presente edital.

8.2 — Antes de se iniciarem as votações, cada membro do júri apre-
senta um documento escrito, que será anexo à ata, com a ordenação dos 
candidatos, devidamente fundamentada, considerando para o efeito o 
referido no n.º 8.1.

8.3 — Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a 
ordenação que apresentou, não sendo admitidas abstenções.

8.4 — A seriação dos candidatos far -se -á de acordo com o disposto 
no Regulamento.

9 — Participação dos interessados e decisão:
9.1 — O projeto de ordenação final é notificado aos candidatos, 

para efeitos de realização da audiência dos interessados, nos ter-
mos do artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aplicando -se, com as devidas adaptações, o disposto no Regula-
mento.

9.2 — Realizada a audiência dos interessados, o júri aprecia as ale-
gações oferecidas, se as houver, e aprova a lista de ordenação final 
dos candidatos. Na ausência de alegações dos candidatos, o projeto de 
ordenação final considera -se automaticamente aprovado.

10 — Prazo de decisão final: O prazo de proferimento da decisão final 
do júri não pode ser superior a noventa dias seguidos, contados a partir 
da data limite para a apresentação das candidaturas, suspendendo -se 
durante as fases de audiência de interessados, nos casos em que estas 
tenham lugar.

20/05/2019. — A Reitora da Universidade de Évora, Ana Costa 
Freitas.
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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Arquitetura

Despacho n.º 5371/2019
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos 
e no n.º 3 do artigo 16.º dos Estatutos da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa, publicados no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 4, de 5 de janeiro de 2018, delego no Vice -Presidente da Facul-
dade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, Professor Doutor Luís 
Miguel Cotrim Mateus, a competência para, em minha substituição, 
praticar os atos identificados no artigo 16.º dos Estatutos da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Lisboa e subdelego no identificado 
Vice -Presidente da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa 
a competência que me foi delegada pelo Magnífico Senhor Reitor da 
Universidade de Lisboa, Professor Doutor António Cruz Serra, atra-
vés do Despacho n.º 68/2019, datado de 8 de abril de 2019, para, em 
minha substituição, praticar todos os atos identificados no referido 
Despacho, nos termos aí definidos. Consideram -se ratificados todos 
os atos praticados pelo Vice -Presidente da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Lisboa abrangidos pelo presente despacho, desde 
o dia 08 de abril de 2019.

17 de maio de 2019. — O Presidente da Faculdade, Doutor Carlos 
Dias Coelho.

312311135 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 5372/2019
Por despachos de 03 de setembro de 2018, do Diretor da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor Luís Manuel Pinto 
da Rocha Afonso Carriço, proferidos por delegação de competências, 
através do Despacho n.º 6791/2018, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 133, de 12 de julho, foram autorizadas as contratações dos 
seguintes Monitores, mediante a celebração de Contratos de Trabalho 
em Funções Públicas, a termo resolutivo certo (auferindo 40 % do 
vencimento de Assistente Estagiário, em regime de tempo integral, da 
tabela aplicável aos docentes universitários), para o mapa de pessoal 
docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a partir 
de 10 de setembro de 2018, por cinco meses:

Licenciado André Filipe Teixeira Taborda;
Licenciado André Onofre Baptista Lourenço de Matos.

Por despachos de 03 de setembro de 2018, do Diretor da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor Luís Manuel Pinto 


