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 Despacho (extrato) n.º 7565/2016
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que cessam funções a 31 de maio de 2016 
os Docentes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 
com contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo:

Sandra Raquel do Carmo Pereira Caxaria Silvério — Assistente Con-
vidada a 40 % da Clínica Universitária de Medicina I;

Carlos Jorge Gonçalves Bastos — Assistente Convidado a 40 % da 
Clínica Universitária de Medicina I.

30 de maio de 2016. — O Diretor Executivo, Luís Pereira.
209622852 

 Instituto de Ciências Sociais

Deliberação n.º 977/2016

Regulamento da Comissão de Ética do Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa

Preâmbulo
Os investigadores em ciências sociais têm atualmente responsabi-

lidades acrescidas e diversificadas face à sociedade em que vivem, 
devendo estar atentos às suas obrigações e responsabilidades perante 
interlocutores e agentes com os quais se relacionam: a quem financia 
ou encomenda a sua investigação; às instituições que os contratam, 
onde estudam ou ensinam; a colegas e à comunidade académica em 
que se inserem; às pessoas que participam na sua pesquisa; ao uso de 
metodologias de produção, acesso e utilização de dados; à difusão do 
conhecimento entre pares (publicação científica); à disseminação de 
conhecimento para fora da academia (media, públicos não universitá-
rios); à colaboração no desenho e monitorização de políticas públicas; 
aos estudantes que ensinam e orientam.

Conciliar todas estas responsabilidades pode comportar dilemas éticos 
difíceis de resolver, pelo que a existência de uma Comissão de Ética — que 
os apoie na reflexão e facilite a sua tomada de decisão — é uma ne-
cessidade reconhecida. A crescente internacionalização da investigação 
torna -a uma prioridade, já que a exigência de protocolos éticos institucio-
nais é uma condição de financiamento de bolsas, programas e projetos.

Assim, o Conselho Científico, em reunião de 19 de maio de 2016, 
aprovou, ao abrigo das competências estabelecidas nas alíneas e) e 
f) do n.º 1 do artigo 24.º dos Estatutos do ICS -ULisboa, o seguinte 
Regulamento da Comissão de Ética do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa, o qual foi igualmente aprovado por despacho 
de 30 de maio de 2016, do Diretor do ICS -ULisboa, ao abrigo das com-
petências constantes das alíneas d) e e) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 20.º dos 
referidos Estatutos do ICS -ULisboa:

Artigo 1.º
Objeto

O presente Regulamento define o âmbito, missão, atribuições, compo-
sição, nomeação e mandato da Comissão de Ética do Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa, adiante designada abreviadamente 
por Comissão de Ética do ICS -ULisboa.

Artigo 2.º
Âmbito

1 — A Comissão de Ética é um órgão consultivo do ICS -ULisboa 
que visa zelar pela promoção e observância de padrões de qualidade 
ética na investigação científica, nas atividades do ensino, na prestação 
de serviços à comunidade e na conduta dos seus membros.

2 — No exercício das suas funções, a Comissão de Ética rege -se 
por total independência em relação aos órgãos de governo do ICS-
-ULisboa.

Artigo 3.º
Missão

A Comissão de Ética do ICS -ULisboa tem por missão:
a) Promover uma cultura ética exigente dentro do ICS -ULisboa, atra-

vés da qual os investigadores se treinem a refletir sobre as implicações 
éticas da sua atividade;

b) Facilitar a investigação com base em padrões éticos claros e con-
sistentes, evitando inibi -la ou dificultá -la, através da imposição de có-
digos de conduta estreitos, morosos ou administrativamente pesados;

c) Avaliar a aplicação de boas práticas científicas e normas de conduta 
ética em todos os projetos de investigação, ensino e prestação de serviços 
ou extensão universitária que envolvam direta ou indiretamente inves-
tigadores, estudantes e pessoal técnico que integrem o ICS -ULisboa;

d) Dar parecer sobre todas as matérias relativas ao seu objeto que 
lhe sejam expressamente colocadas por investigadores, estudantes e 
pessoal técnico ou solicitadas pelos órgãos de gestão do ICS -ULisboa, 
informando -os e apoiando -os na resolução de dilemas éticos que surjam 
nas suas diversas atividades;

e) Pronunciar -se, por sua iniciativa, sobre matérias que lhe pareçam 
relevantes com vista ao cumprimento dos princípios e normas defini-
dores da sua missão.

Artigo 4.º
Atribuições

São atribuições da Comissão de Ética do ICS -ULisboa:
a) Garantir a existência de condições que permitam cumprir os prin-

cípios de autonomia e responsabilidade, liberdade intelectual e inte-
gridade, prestação de contas e sustentabilidade de pesquisa entre os 
membros que integram equipas e redes criadas no âmbito da conceção 
e execução de projetos de investigação e prestação de serviços, sem 
prejuízo do cumprimento de objetivos e metas contratualmente definidos;

b) Pronunciar -se, emitindo parecer, se necessário, sobre o cumpri-
mento de requisitos de ordem ética constantes de candidaturas a projetos 
e programas de investigação nacionais e internacionais;

c) Pronunciar -se, emitindo parecer, se necessário, sobre procedi-
mentos com vista à obtenção, seleção e processamento de dados no 
âmbito da conceção e execução de projetos de investigação e prestação 
de serviços;

d) Garantir o cumprimento escrupuloso das condições de sigilo e 
confidencialidade na obtenção, arquivo e citação de dados no âmbito 
de entrevistas, questionários, análise documental ou outros métodos de 
recolha de informação no âmbito da conceção e execução de projetos 
de investigação e prestação de serviços;

e) Pronunciar -se, emitindo parecer, sobre procedimentos relativos ao 
arquivo de dados e à regulação das condições de acesso e utilização;

f) Prestar especial atenção ao desenvolvimento de projetos de inves-
tigação e prestação de serviços que envolvam pessoas em situações de 
vulnerabilidade de qualquer tipo, ou que configurem risco de atentar à 
dignidade humana;

g) Providenciar a prática de informação transparente sobre resultados 
de pesquisa obtidos no âmbito de projetos de investigação e prestação 
de serviços;

h) Prevenir os riscos inerentes ao mau uso de resultados de pes-
quisa por entidades externas que possam ser suscetíveis de molestar 
ou prejudicar pessoas e bens ou originar abusos de responsabilidade 
civil;

i) Pronunciar -se, emitindo parecer, sobre situações declaradas de 
conflito de interesses ou de incumprimento de regras elementares de 
relacionamento académico, no âmbito do funcionamento de equipas, 
grupos e redes;

j) Pronunciar -se, emitindo parecer, sobre situações de potencial con-
flito em matérias relativas à preservação dos direitos de autor ou à 
denúncia de situações de contrafação ou usurpação;

k) Prevenir a ocorrência de riscos associados a pesquisas que possam 
ter implicações negativas no meio ambiente;

l) Pronunciar -se, emitindo parecer, se necessário, sobre ocorrên-
cias no âmbito das atividades de ensino -aprendizagem que violem 
princípios éticos de respeito, dignidade e privacidade entre docentes 
e estudantes;

m) Pronunciar -se, emitindo parecer, se necessário, sobre ocorrências 
que, no âmbito da conceção e execução de projetos de investigação, 
nas atividades de ensino e prestação de serviços, sejam suscetíveis de 
desencadear a abertura de processos disciplinares por má conduta e 
incumprimento de boas práticas de pesquisa científica.

Artigo 5.º
Composição, nomeação e mandato

1 — A Comissão de Ética do ICS -ULisboa é constituída por um 
máximo de cinco membros, um dos quais externo ao ICS -ULisboa, 
podendo incluir investigadores ou professores aposentados.

2 — A Comissão é nomeada pelo Diretor do ICS -ULisboa, sob pro-
posta do Conselho Científico.

3 — A Comissão de Ética poderá convocar, para casos específicos 
e pontuais, a colaboração de especialistas no tema em que é solicitado 
o seu parecer.

4 — O mandado dos membros da Comissão de Ética do ICS -ULisboa 
é de dois anos, renovável por duas vezes.
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Artigo 6.º
Disposições finais

1 — A Comissão de Ética do ICS -ULisboa reúne sempre que necessá-
rio, aplicando -se à convocação e funcionamento das reuniões o Código 
de Procedimento Administrativo.

2 — A Comissão de Ética do ICS -ULisboa pode prestar apoio a 
outras entidades que o solicitem, sendo as eventuais receitas geradas 
aplicadas nas atividades desenvolvidas pelo ICS -ULisboa no âmbito da 
Responsabilidade Social.

30 de maio de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor José Luís Cardoso.
209622811 

 Instituto de Educação

Despacho n.º 7566/2016
Por despacho de 02 de maio de 2016 do Diretor do Instituto de Edu-

cação da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de competên-
cias, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, sem remuneração, pelo período de um ano, entre este 
Instituto e a Doutora Ana Luísa Fernandes Paz, como professora auxiliar 
convidada, de acordo com o artigo 15.º e o artigo 32.º -A do Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de 
maio, com efeitos a 02 de maio de 2016. (Isento de fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas)

23 de maio de 2016. — A Diretora Executiva, Lic.ª Carminda Pequito 
Cardoso.

209616615 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso (extrato) n.º 7230/2016
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 93.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 94.º e 

n.º 1 do artigo 97.º, todos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), 
torna -se público que, por despacho de 18/03/2016 do Senhor Presidente 
do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de 
Lisboa, Professor Catedrático Doutor Manuel Meirinho, foi autorizado 
o exercício de funções através da figura de mobilidade na categoria, ao 
trabalhador José Pedro Pereira Neto Vieira, Técnico Superior do mapa 
de pessoal não docente do mesmo Instituto, posicionado no nível 015 e 
2.ª posição remuneratória da Tabela Remuneratória Única, na Direção-
-Geral das Atividades Económicas, com efeitos a 01/05/2016.

27 de maio de 2016. — O Diretor Executivo, Acácio de Almeida 
Santos.

209620998 

 Aviso n.º 7231/2016

Procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de 
um posto de trabalho de encarregado operacional da carreira 
geral de assistente operacional — Área Avaliação e Garantia 
da Qualidade.
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Porta-
ria 145 -A/2011, de 6 de abril, e atento o previsto no n.º 1 do artigo 26.º 
da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, que aprova o Orçamento do Es-
tado para 2016, torna -se público que, por despacho do Presidente do 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade de 
Lisboa, do dia 27 de maio de 2016, se encontra aberto procedimento 
concursal na modalidade de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabalho em funções 
públicas, tendo em vista o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho 
no Mapa de Pessoal do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
da Universidade de Lisboa da carreira geral de Assistente Operacional, 
categoria de Encarregado Operacional.

Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que Aprova 
a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), e a Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

Para os efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º e artigo 54.º da 
portaria n.º 83 -A/2009, na redação dada pela portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, declara -se não estarem constituídas reservas de recruta-
mento no próprio organismo, presumindo -se igualmente a inexistência 

de reservas de recrutamento constituídas pela ECCRC — Entidade 
Centralizada de Constituição de Reservas de Recrutamento, porquanto 
não foram ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos 
artigos 41.º e seguintes da referida portaria, reveste o presente processo 
a forma de procedimento concursal comum, constituindo -se reserva 
de recrutamento no organismo para todos os candidatos aprovados no 
procedimento concursal comum e não providos, válido pelo prazo de 
18 meses, nos termos da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação 
dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

O ISCSP realizou o Procedimento Prévio de Recrutamento de traba-
lhadores em situação de requalificação, nos termos previstos na Por-
taria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, junto do INA Direção -Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, tendo obtido por 
parte desta Entidade gestora do sistema de requalificação a emissão de 
declaração de inexistência de trabalhadores nessa situação.

1 — Local de trabalho: Instituto Superior de Ciências Sociais e Po-
líticas da Universidade de Lisboa.

2 — Caracterização do posto de trabalho, para a Área de Avaliação 
e Garantia da Qualidade — Serviços de Apoio à Conservação e Ma-
nutenção.

Desempenho de funções tal como descritas no Anexo à LGTFP, apro-
vada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o qual remete o n.º 2 do 
artigo 88.º da mesma lei, tendo como funções específicas:

a) Controlar a atividade de manutenção e conservação das instalações, 
de bens e de equipamentos;

b) Proceder a vistorias permanentes para identificação de anomalias 
nas instalações e/ou equipamentos, reportando -as superiormente;

c) Fiscalizar a execução de contratos de serviços de conservação e 
melhoramento de espaços e equipamentos;

d) Zelar pela segurança e higiene das instalações, fiscalizando, contro-
lando e assegurando o cumprimento da execução dos contratos relativos 
à prestação destes serviços;

e) Assegurar a manutenção dos sistemas de ar condicionado;
f) Controlar, verificar e proceder às intervenções necessárias nos 

sistemas elétricos das instalações e equipamentos;
g) Assegurar o bom funcionamento dos meios audiovisuais instalados 

nas salas de aula;
h) Coordenar as ações destinadas à racionalização dos consumos de 

energia, promovendo a sua eficiente utilização;
i) Assegurar a manutenção dos equipamentos dos arquivos do Ins-

tituto;
j) Supervisionar o bom funcionamento da central de alarmes do 

ISCSP;
k) Acompanhar a receção de bens adquiridos pelo ISCSP, promovendo 

e controlando a sua arrumação, em articulação com o Serviço de Gestão 
Patrimonial e Aprovisionamento;

l) Acompanhar visitas às instalações no âmbito de procedimentos de 
concursos públicos;

m) Promover as alterações de espaços e mobiliário em gabinetes ou 
serviços, determinadas superiormente;

n) Dar apoio na preparação das instalações, para a realização de 
eventos.

3 — Requisitos de admissão:
3.1 — Os requisitos gerais de admissão, definidos no artigo 17.º da 

LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, são os seguin-
tes:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

3.2 — Em termos de habilitações literárias, é requisito a escolaridade 
obrigatória, a qual pode ser no entanto dispensada para os candidatos 
que comprovadamente detenham experiência profissional.

3.3 — Os candidatos devem reunir os requisitos referidos nos números 
anteriores até à data limite de apresentação da candidatura.

3.4 — 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 do órgão ou serviço 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.

4 — O recrutamento é aberto aos trabalhadores com relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, 


