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de 2013 na 2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização 
prévia do T. C.)

02/07/2018. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.
311484086 

 Despacho (extrato) n.º 7126/2018
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa de 29 de junho de 2018, foram aprovados em regime de subs-
tituição, os contratos a termo certo com a duração de dois anos, e em 
regime de tempo parcial, com os docentes a seguir mencionados:

Dr.ª Susana Maria da Costa Loureiro, contratada como Assistente 
Convidada a 10 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lis-
boa, com efeitos a 02 de julho de 2018 (vencimento correspondente 
ao 1.º escalão, índice 140 da tabela remuneratória única), conforme o 
artigo 16.º e 32.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o 
regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes 
especialmente contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na 
2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)

Dr.ª Marta Jesus Cameira Croca, contratada como Assistente Convi-
dada a 10 %, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com 
efeitos a 02 de julho de 2018 (vencimento correspondente ao 1.º escalão, 
índice 140 da tabela remuneratória única), conforme o artigo 16.º e 32.º 
do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o regulamento da 
Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes especialmente 
contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na 2.ª série do Diário 
da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)

Dr.ª Filipa Andreia Lemos Novais Oliveira Cruz, contratada como 
Assistente Convidada a 10 %, da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, com efeitos a 02 de julho de 2018 (vencimento correspondente 
ao 1.º escalão, índice 140 da tabela remuneratória única), conforme o 
artigo 16.º e 32.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o 
regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes 
especialmente contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na 
2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)

Dr.ª Irina Margarida Pereira Machado Alho Duarte, contratada como 
Assistente Convidada a 10 %, da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, com efeitos a 02 de julho de 2018 (vencimento correspondente 
ao 1.º escalão, índice 140 da tabela remuneratória única), conforme o 
artigo 16.º e 32.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 conjugado com o 
regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vinculação de docentes 
especialmente contratados publicado a 18 de novembro de 2013 na 
2.ª série do Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)

Doutor Armando Miguel Caseiro Pires Remondes, contratado como 
Professor Auxiliar Convidado a 0 %, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, com efeitos a 02 de julho de 2018 (sem ven-
cimento), conforme o artigo 15.º e 31.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 
31/08 conjugado com o regulamento da Universidade de Lisboa sobre 
a vinculação de docentes especialmente contratados publicado a 18 de 
novembro de 2013 na 2.ª série do Diário da República. (Isento de fis-
calização prévia do T. C.)

2/07/2018. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.
311483965 

 Despacho (extrato) n.º 7127/2018
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa de 29/06/2018 foi aprovada a renovação dos contratos a termo 
certo com a duração de dois anos e em regime de tempo parcial (venci-
mento correspondente ao 1.º escalão, índice 140 da tabela remuneratória 
única, conforme o artigo 16.º e 32.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 
conjugado com o regulamento da Universidade de Lisboa sobre a vincu-
lação de docentes especialmente contratados publicado a 18 de novembro 
de 2013 na 2.ª série do Diário da República e Isento de fiscalização 
prévia do T. C.), com os docentes a seguir mencionados:

Assistentes Convidados a 40 %
Maria Nazaré Cristina dos Santos
Ana Filipa Rodrigues Nunes
José Gonçalo Duque Pereira Marques
Susana Alexandra Pais Martins
Catarina Isabel Santos de Sousa
João José Malaquias Pires Leitão
Joaquim José Fernandes Martins
Jorge Magalhães Marques
José Girão Samora da Fonseca
Graça Luzia de Oliveira Neto Vasconcelos Esteves
Maria João de Sousa Costa
Ana Paula Vilas
Alexandre Jorge Castanheira Valentim Lourenço

Anabela Mendes Colaço
Joaquim Silva Neves
José Joaquim Domingues Nunes
Dora Susana Lemos Rodrigues da Cruz Sargento
Francisco Garcia Pestana Araújo
Glória Maria Lages Portela Nunes da Silva
Henrique Manuel Neves dos Santos
Jorge Manuel Arsénio dos Santos Ruivo

Assistentes Convidados a 30 %
Cristiano Torres Tavares dos Santos
Eduardo Infante Oliveira
Francisco José da Silva Sampaio
Miguel Marques da Gama Barbosa
Ana Isabel Ferreira Bento Antunes Martins da Costa Rocha
Ana Júlia Silva e Sousa de Oliveira Pedro Ezaguy Manaças
Carolina Isabel Pereira Gonçalves
Joana Adelaide Mota de Oliveira Barbas Regala
Fernando Miguel Neves de Abreu
Joana Maria de Sá da Silva Parreira
António Joaquim Teixeira Alves
Fernanda Cristina Roque Ribeiro Louro
Osvaldo Rodrigues dos Santos

Assistentes Convidados a 20 %
Manuel António de Azevedo Matos Garrido
Assistentes Convidados a 10 %
Joana de Oliveira Gomes Tavares Ferreira de Freitas
Ricardo Filipe Barreiros Mexia
Diogo Miguel Freire Leitão Mendes Pedro
02/07/2018. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.

311484029 

 Despacho n.º 7128/2018
Por despacho do Senhor Diretor da Faculdade de Medicina da Uni-

versidade de Lisboa de 02 de julho de 2018, por delegação do Senhor 
Reitor:

Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, da Dou-
tora Carla Sofia Freire Ribeiro da Fonseca, mediante a celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
para o mapa de pessoal da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa, na Categoria de Investigador Auxiliar, escalão 01, índice 195, 
da tabela aplicável à carreira de investigação científica, em regime de 
dedicação exclusiva.

2 de julho de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
311484207 

 Faculdade de Medicina Veterinária

Aviso (extrato) n.º 9974/2018
Faz -se público que o Doutor Luís Filipe Lopes da Costa, Professor 

catedrático, foi eleito Presidente do Conselho Científico da Faculdade 
de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, tendo tomado posse 
em 17 de maio de 2018, conferida pelo Reitor, Professor Doutor António 
da Cruz Serra.

8 de junho de 2018. — O Diretor Executivo da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, João Carlos Mingachos de Oliveira.

311481201 

 Aviso (extrato) n.º 9975/2018
Faz -se público que o Doutor António José de Almeida Ferreira, Pro-

fessor Catedrático, foi eleito Presidente do Conselho de Escola de Me-
dicina Veterinária da Universidade de Lisboa, tendo tomado posse em 
17 de maio de 2018, conferida pelo Reitor, Professor Doutor António 
da Cruz Serra.

8 de junho de 2018. — O Diretor Executivo da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, João Carlos Mingachos de Oliveira.

311481348 

 Aviso (extrato) n.º 9976/2018
Faz -se público que o Doutor Rui Manuel de Vasconcelos e Horta 

Caldeira, Professor Catedrático, foi eleito Presidente da Faculdade de 
Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, tendo tomado posse 
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em 07 de junho de 2018, conferida pelo Reitor, Professor Doutor An-
tónio da Cruz Serra.

8 de junho de 2018. — O Diretor Executivo da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, João Carlos Mingachos de Oliveira.

311481445 

 Faculdade de Psicologia

Aviso n.º 9977/2018

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto 
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do mapa 
de pessoal da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa 
(FPUL), na modalidade de contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, para exercer funções na Assessoria 
e Secretariado.
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, conjugados com os artigos 4.º e 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por despacho de 18 
de junho de 2018 do Diretor da Faculdade de Psicologia da Universidade 
de Lisboa se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a 
partir da data de publicação do presente Aviso no Diário da República, 
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal 
da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL), para a 
Assessoria e Secretariado da mesma Faculdade.

1 — Tipo de concurso: o presente procedimento reveste a forma de 
procedimento concursal comum e a sua abertura foi determinada em 
virtude da inexistência de:

a) Reservas de recrutamento previamente constituídas no próprio 
serviço;

b) Reservas de recrutamento previamente constituídas na ECCRC — 
entidade centralizada de constituição de reservas de recrutamento, uma 
vez que não foram ainda publicitados quaisquer procedimentos de entre 
os previstos nos artigos 41.º e seguintes da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; bem 
como,

c) Candidatos em situação de valorização profissional com perfil com-
patível, na sequência da conclusão pela Direção -Geral da Qualificação 
dos Trabalhadores em Funções Públicas do necessário procedimento 
prévio a que alude a Portaria 48/2014, de 26 de fevereiro.

2 — Modalidade de contrato: de harmonia com o disposto no n.º 1 do 
artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o presente 
procedimento concursal destina -se à celebração de um contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para ocupação 
de um posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da 
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.

3 — Enquadramento legal: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro.

4 — Local de trabalho: Faculdade de Psicologia da Universidade de 
Lisboa, sita na Alameda da Universidade, 1649 -013 Lisboa.

5 — Caraterização do posto de trabalho a ocupar: o posto de trabalho 
a ocupar envolve o exercício das seguintes funções da carreira geral de 
Técnico Superior, na Assessoria e Secretariado da Faculdade de Psico-
logia, previstas no Regulamento n.º 507/2015, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 151, de 5 de agosto: funções consultivas, de 
estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos 
e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e pre-
param a decisão; elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres 
e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, 
instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; funções exercidas com 
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado; representação do órgão ou serviço em assuntos da 
sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por 
diretivas ou orientações superiores, designadamente:

a) Apoio aos órgãos de governo da FPUL na realização das respetivas 
atividades e recolher, elaborar e sistematizar a informação de apoio à 
decisão;

b) Apoio às atividades de ensino e de investigação e aos docentes e 
investigadores no âmbito das atividades desenvolvidas na ou através 
da FPUL;

c) Conceção e execução de documentos diversos com vista à difusão, 
interna e externa, de informação relevante sobre as atividades da FPUL;

d) Criação de peças de comunicação para suportes digitais: anúncios, 
separadores de vídeo, newsletters, páginas de internet;

e) Apoio à gestão da presença web da marca Faculdade de Psico-
logia;

f) Pesquisa, tratamento, produção e gestão de conteúdos (de imagem, 
texto e/ou outros) em Português e Inglês;

g) Administração, criação, manutenção e gestão de conteúdos do 
website e redes sociais institucionais;

h) Organização, acompanhamento e gestão de eventos (conceção 
gráfica de suportes de comunicação físicos e digitais, recolha de imagem 
e tratamento de textos);

i) Produções gráficas, multimédia e/ou animação (motion gra-
phics);

j) Elaboração, interpretação e análise crítica de regulamentos, normas 
e diretrizes.

6 — Posicionamento remuneratório: o posicionamento remuneratório 
será objeto de negociação e terá lugar imediatamente após o termo do 
procedimento concursal, nos termos previstos no artigo 38.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas.

6.1 — Na negociação ter -se -á em conta o disposto no artigo 42.º da 
Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, aplicável por força do artigo 20.º 
da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.

6.2 — A posição remuneratória de referência corresponde à 2.ª posição 
da categoria de Técnico Superior (1.201,48€), ou seja, ao nível remu-
neratório 15.º, previsto no Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de 
julho, nos termos da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, e 
do Decreto -Lei n.º 144/2014, de 30 de setembro, tendo presente a verba 
disponível e devidamente cabimentada para o efeito.

7 — Requisitos de Admissão:
7.1 — Requisitos Gerais: os candidatos deverão reunir, até à data 

limite para apresentação das candidaturas, os requisitos gerais indis-
pensáveis à constituição do vínculo de emprego público, previstos no 
artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, a saber:

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Requisitos específicos: titularidade de licenciatura sem pos-
sibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou ex-
periência profissional.

7.2.1 — Constituem condições preferenciais:
a) Licenciatura em Ciências da Comunicação, Comunicação Aplicada, 

Comunicação e Multimédia;
b) Domínio da Língua Inglesa escrita e falada;
c) Experiência anterior nas áreas inerentes ao conteúdo funcional do 

posto de trabalho a ocupar;
d) Elevada capacidade de organização planeamento, análise da infor-

mação e elevado sentido crítico;
e) Domínio de HTML (5) e CSS4;
f) Domínio das aplicações Adobe CS5, nomeadamente: Illustrator, 

Photoshop, Indesign e Dreamweaver;
g) Experiência na implementação e personalização de sites em pla-

taformas open source, nomeadamente em Wordpress.

7.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal da FPUL, idênticos aos postos de trabalho para cuja 
ocupação se publicita o procedimento, de acordo com o disposto na 
alínea l), n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, 
na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

7.4 — Em cumprimento do estabelecido nos números 3 e 4 do ar-
tigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o recrutamento 
inicia -se entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado. Em caso de impossibilidade de ocupação 
do(s) posto(s) de trabalho por trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, proceder -se -á ao recruta-
mento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida, de harmonia com o despacho de 18 
de junho de 2018 do Diretor da Faculdade de Psicologia da Universi-
dade de Lisboa.


