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Os candidatos a quem tenha sido deferida a realização da audição por 
teleconferência e que na hora agendada não se encontrem disponíveis 
para o efeito por qualquer razão, consideram -se igualmente excluídos 
por não comparência.

Caso o júri tenha decidido pela não realização da Audição Pública, 
procede então à Avaliação Curricular dos candidatos. A Avaliação Cur-
ricular obedece aos critérios de seleção, ponderação e parâmetros de 
avaliação descritos no ponto IV.2. Na avaliação curricular apenas será 
tido em conta o mérito e consequentemente valorada a experiência prévia 
do candidato na área ou áreas disciplinares para as quais o concurso é 
aberto, de acordo com os métodos e critérios de seleção e os parâme-
tros de avaliação enunciados no presente Edital, abstendo -se o júri de 
apreciar ou valorar o mérito e experiência do candidato noutras áreas. 
A ordenação dos candidatos em sede de Avaliação Curricular obedece 
à metodologia definida no ponto VI.

V.2.2 — Em face da classificação final dos candidatos atribuída por 
cada elemento do júri, obtida nos termos do ponto IV.3. do presente 
Edital, o júri procede à apreciação do mérito absoluto dos candidatos 
admitidos a esta fase do processo de seleção.

V.2.3 — São aprovados em mérito absoluto os candidatos que, fun-
damentadamente, a maioria dos membros do júri presentes na reu-
nião considere atingirem o nível estabelecido no ponto IV.5., devendo, 
na votação, cada elemento do júri respeitar a ordenação prévia que 
estabeleceu na avaliação e ordenação individual de cada candidato.

V.2.4 — Por fim, o júri procede à ordenação dos candidatos aprovados 
em mérito absoluto com recurso à metodologia definida no ponto VI e 
elabora o projeto de decisão final.

V.2.5 — O concurso ficará deserto, nos casos em que o júri entenda 
que nenhum dos candidatos atinge o nível estabelecido no Edital.

V.2.6 — A notificação do projeto de decisão final aos candidatos, 
que contém a lista com a proposta de ordenação dos candidatos sele-
cionados, bem como a lista dos candidatos excluídos, é efetuada na 
data prevista para o efeito no calendário do procedimento, nos termos 
previstos no ponto VII. do presente Edital. Os candidatos podem, que-
rendo, pronunciar -se em sede de audiência dos interessados sobre o 
projeto de decisão final, nos termos previstos no artigo 121.º do Código 
do Procedimento Administrativo (CPA). A contagem do prazo inicia -se 
na data da afixação e publicação do edital, nos termos previstos no n.º 8 
do artigo 113.º do CPA.

V.3 — Caso algum candidato exerça o seu direito de pronúncia em 
sede de audiência de interessados, o júri realiza uma terceira reunião 
onde apreciará as alegações apresentadas, sendo as deliberações do júri 
notificadas aos candidatos nos termos do ponto VII do presente Edital.

V.3.1 — Caso o júri entenda que as alegações são procedentes, pro-
cederá em conformidade com as deliberações por si tomadas, disso 
notificando os candidatos nos termos do ponto V.3.

V.3.2 — Caso o júri entenda que as alegações são improcedentes, 
depois da notificação aos candidatos nos termos do ponto V.3., submeterá 
o processo a homologação Reitoral.

V.4 — Todos os candidatos serão notificados da decisão de homolo-
gação nos termos previstos no ponto VII do presente Edital, podendo o 
processo de concurso ser consultado pelos candidatos, mediante prévio 
agendamento, no local referido no ponto III.3. do presente Edital, du-
rante o respetivo horário de funcionamento (informação disponível em: 
http://www.uc.pt/drh/contactos).

VI — Ordenação e metodologia de votação:
VI.1 — Quando o debate sobre os vários candidatos em presença 

tiver permitido que todos os membros do júri estabilizem uma seria-
ção dos candidatos, cada um deles apresenta, num documento escrito, 
que será anexado à ata, a sua proposta de ordenação dos candidatos, 
devidamente fundamentada nos métodos e critérios de seleção e parâ-
metros de avaliação enunciados no presente Edital. Nas várias vota-
ções cada membro do júri deve respeitar a ordenação que apresentou.

VI.2 — A primeira votação destina -se a determinar o candidato a co-
locar em primeiro lugar. No caso de um candidato obter mais de metade 
dos votos, fica colocado em primeiro lugar. Se tal não acontecer, são 
retirados todos os candidatos que tiveram zero votos e é também elimi-
nado o candidato menos votado na primeira votação que tenha obtido, 
pelo menos, um voto. No caso de haver mais do que um candidato na 
posição de menos votado com pelo menos um voto, faz -se uma votação 
apenas sobre esses que ficaram empatados em último, para decidir qual 
eliminar. Para esta votação os membros do júri votam no candidato que 
está mais baixo na sua seriação, o candidato com mais votos é elimi-
nado. Se nesta votação persistir empate entre dois ou mais candidatos, 
o Presidente do Júri decide qual o candidato a eliminar, de entre eles.

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

da UC, em http://www.uc.pt/drh/rm/pconcursais/pessoal_docente/A_de-
correr/fct/P053 -17 -4646 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 Presi-
dente 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 homolo-
gação. A Audição Pública, a realizar -se, terá lugar na data 21/03/2018.

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 confirme 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/fct/P053 -17 -4646, 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 pon-
to III.3. do presente Edital, durante o respetivo horário de funcionamento 
(informação disponível em: http://www.uc.pt/drh/contactos).

VIII — Júri do concurso:
Presidente: João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, Reitor da 

Universidade de Coimbra.
Vogais:
Silvina Maria Vagos Santana, Professora Associada c/Agregação da 

Universidade de Aveiro.
Isabel Maria Pinto Ramos, Professora Associada c/Agregação da 

Universidade do Minho.
Miguel Leitão Bignolas Mira da Silva, Professor Associado da Uni-

versidade de Lisboa.
António Manuel Lucas Soares, Professor Associado da Universidade 

do Porto.
António Costa Dias de Figueiredo, Professor Catedrático da Univer-

sidade de Coimbra.
Fernando Amílcar Bandeira Cardoso, Professor Catedrático da Uni-

versidade de Coimbra.

Nas suas faltas e impedimentos, o Presidente do Júri será substi-
tuído por Luís Filipe Martins Menezes, Vice -reitor da Universidade 
de Coimbra que, em igual caso de impedimento, será substituído pelo 
Vogal Fernando Amílcar Bandeira Cardoso, Professor Catedrático 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 escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

18 de outubro de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor João Gabriel Silva.
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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Letras

Deliberação n.º 945/2017
Considerando que:
A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) é uma 

pessoa coletiva de Direito Público, integrada na Universidade de Lisboa, 
com autonomia estatutária, científica, pedagógica, cultural, administra-
tiva, financeira e patrimonial;
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No desenvolvimento das suas atividades, a FLUL dispõe de estruturas 
de suporte, globalmente designadas por serviços;

O artigo 11.º dos estatutos da FLUL, homologados pelo Despacho 
n.º 13186 -B/2013, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 199, 
de 15 de outubro de 2013, estabelecem a orgânica dos seus serviços, 
remetendo para regulamentação posterior a delimitação das suas atri-
buições, competências e normas de funcionamento;

Decorridos quatro anos da data da última alteração introduzida no 
regulamento orgânico dos serviços da FLUL é manifesta a necessidade da 
sua revisão com vista à melhoria global do desempenho dos serviços;

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 41.º dos Esta-
tutos da FLUL, sob proposta do Diretor Executivo, e ouvidos os coor-
denadores de divisão, por deliberação do Conselho de Gestão de 21 de 
Setembro de 2017, é aprovado o Regulamento Orgânico dos Serviços 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que constitui anexo 
e parte integrante da presente deliberação.

ANEXO

Regulamento Orgânico dos Serviços da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º

Estrutura geral dos serviços da FLUL

1 — A estrutura de serviços da FLUL compreende serviços de gestão 
e serviços de apoio.

2 — São serviços de gestão:

a) A Divisão da Biblioteca (DB);
b) A Divisão de Serviços Administrativos (DSA);
c) A Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP);
d) A Divisão de Serviços Académicos (DSAc);
e) A Divisão de Relações Externas (DRE);
f) A Divisão de Apoio Técnico (DAT).
g) A Divisão de Apoio à Investigação (DAI);

3 — São serviços de apoio:

a) A Assessoria Jurídica (AJ);
b) Gabinete de Estudos e de Planeamento (GEP);
c) Secretariado dos Órgãos (SO).

Artigo 2.º

Diretor Executivo

1 — Os serviços da FLUL são dirigidos por um Diretor Executivo, 
do qual dependem hierarquicamente, que exerce as competências que 
lhe são conferidas por lei, pelos estatutos da FLUL, pelo presente regu-
lamento e ainda as que lhe forem delegadas ou subdelegadas.

2 — Compete ao Diretor Executivo, nomeadamente:

a) Orientar e coordenar a atividade das divisões e superintender no 
seu funcionamento, bem como orientar diretamente os serviços de apoio, 
garantindo, em todos os casos, a qualidade dos serviços prestados;

b) Dirigir com rigor e eficiência os trabalhadores não docentes e não 
investigadores e distribuí -los, otimizando os meios que lhe estão afetos 
e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos 
e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;

c) Propor a constituição de todos os júris de concursos relativos a 
pessoal não docente;

d) Assistir tecnicamente os órgãos de gestão, nomeadamente elabo-
rando ou promovendo a elaboração de estudos, pareceres e informações 
relativos à gestão da Faculdade;

e) Recolher, sistematizar e divulgar a informação com interesse para o 
estabelecimento de ensino e informar sobre todos os assuntos que devam 
ser submetidos à apreciação dos órgãos de gestão da Faculdade;

f) Corresponder -se com serviços e entidades públicas ou privadas, no 
âmbito da sua competência;

g) Definir os objetivos dos serviços da FLUL, tendo em conta os 
objetivos gerais estabelecidos pelo Diretor da FLUL;

h) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos ser-
viços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

i) Submeter à apreciação do Conselho de Gestão as propostas de 
alteração à orgânica e à regulamentação dos serviços da FLUL que 
entenda convenientes.

3 — O Diretor Executivo depende hierarquicamente do Diretor da 
FLUL.

4 — Em caso de ausência ou impedimento, o Diretor Executivo 
é substituído por um Coordenador de Divisão por si designado ou, 
na ausência de designação, pelo Coordenador da Divisão de Serviços 
Administrativos.

Artigo 3.º

Coordenadores de Divisão

1 — Os Serviços de gestão da FLUL a que se refere o artigo 1.º 
são dirigidos por Coordenadores de Divisão, que exercem as com-
petências que lhes são conferidas por lei, pelos estatutos da FLUL, 
pelo presente regulamento, e ainda as que lhes forem delegadas ou 
subdelegadas.

2 — Compete aos Coordenadores de Divisão, nomeadamente:

a) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua divisão 
e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do 
serviço tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários;

b) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os respetivos trabalhadores e proporcionando-
-lhes os adequados conhecimentos e aptidões profissionais, bem como 
realizando e fomentando os procedimentos mais adequados ao incre-
mento da qualidade do serviço a prestar;

c) Divulgar junto dos respetivos trabalhadores os documentos internos 
e as normas de procedimento a adotar pelo serviço;

d) Garantir o cumprimento dos objetivos do serviço e divulgá -los de 
forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades pelos 
trabalhadores;

e) Proceder de forma objetiva à avaliação do desempenho dos tra-
balhadores, em função dos resultados individuais e de grupo e à forma 
como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito 
de equipa;

f) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores 
da sua divisão e propor a frequência das ações de formação consideradas 
adequadas;

g) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos funcionários da 
sua divisão;

h) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na 
respetiva divisão, exceto quando contenham matéria confidencial ou 
reservada, bem como a restituição de documentos aos interessados.

3 — Sempre que tal se torne necessário para garantir a continuidade 
dos serviços públicos, nomeadamente em casos de ausência ou impedi-
mento de Coordenadores de Divisão, poderão ser atribuídas a qualquer 
elemento do pessoal administrativo e técnico da FLUL funções de coor-
denação de serviços ou atividades compatíveis com a sua categoria.

Artigo 4.º

Coordenadores de Nível Intermédio

1 — Os Serviços de gestão e de apoio da FLUL a que se refere o 
artigo 1.º podem possuir Núcleos.

2 — Os Núcleos podem, nos termos do presente regulamento, ser 
dirigidos por um dirigente de nível intermédio de 3.º ou 4.º graus, desig-
nado por coordenador de núcleo, que exerce as competências que lhe são 
conferidas por lei, pelos estatutos da FLUL, pelo presente regulamento, 
e ainda as que lhe forem delegadas ou subdelegadas.

3 — Sem prejuízo das competências que lhe sejam delegadas ou 
subdelegadas, no âmbito da gestão geral do respetivo Núcleo e de acordo 
com as orientações definidas, aos titulares dos cargos de direção inter-
média de 3.º e 4.º graus compete, designadamente:

a) Coadjuvar o titular do cargo de direção superior ou intermédia de 
que dependam hierarquicamente;

b) Coordenar, sendo caso disso, as atividades e gerir os recursos de 
uma unidade funcional, com uma missão concretamente definida para 
a prossecução da qual se demonstre indispensável a existência deste 
nível de direção;

c) Exercer todas as competências específicas que lhes forem conferidas 
por lei e pelos estatutos ou regulamentos.
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CAPÍTULO II

Dos Serviços

SECÇÃO I

Da Divisão da Biblioteca

Artigo 5.º

Divisão da Biblioteca

1 — A Divisão da Biblioteca tem a seu cargo a gestão e o tratamento 
técnico, biblioteconómico e arquivístico do património bibliográfico e 
documental da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, incluindo 
o do respetivo Arquivo Histórico, em qualquer suporte, tanto na perspe-
tiva do apoio ao ensino e à investigação como da difusão cultural.

2 — A Divisão da Biblioteca compreende os seguintes Núcleos:

a) Núcleo de Aquisições, Tratamento Documental e de Gestão das 
Coleções

b) Núcleo de Arquivos e Manuscritos
c) Núcleo de Referência, Gestão de Conhecimento Científico e For-

mação de Utilizadores
d) Núcleo de Comunicação e Gestão de Atividades Culturais
e) Núcleo de Empréstimos, Atendimento e Acesso

3 — A direção científico -pedagógica da Biblioteca é assegurada pelo 
Diretor da Biblioteca, designado nos termos dos Estatutos da FLUL.

4 — A direção técnica e executiva da Biblioteca é assegurada pelo 
Coordenador da Divisão da Biblioteca.

Artigo 6.º

Núcleo de Aquisições, Tratamento Documental 
e de Gestão das Coleções

1 — Compete ao Núcleo de Aquisições, Tratamento Documental e 
de Gestão das Coleções, nomeadamente:

a) Garantir e gerir a aquisição, através de compra, oferta, doação e 
permuta, das espécies bibliográficas e documentais destinadas à Bi-
blioteca;

b) Assegurar a receção, seleção e inventariação das espécies biblio-
gráficas e documentais entradas na Biblioteca;

c) Recolher, processar e gerir os pedidos de aquisições bibliográficas 
e documentais;

d) Aplicar políticas e normas técnicas de catalogação, classificação, 
indexação e gestão de coleções, com base em linhas orientadoras e 
instrumentos normativos nacionais e internacionais;

e) Assegurar a catalogação, classificação, indexação e cotação das es-
pécies bibliográficas e documentais entradas na Biblioteca da FLUL;

f) Proceder ao levantamento e diagnóstico do estado físico das coleções 
e garantir a sua conservação e preservação;

g) Garantir a limpeza, expurgo e acondicionamento das coleções 
existentes e a integrar.

Artigo 7.º

Núcleo de Arquivos e Manuscritos

1 — Compete ao Núcleo de Arquivos e Manuscritos, nomeadamente:

a) Recolher, organizar, preservar e dar acesso à documentação com 
valor histórico, científico, artístico ou literário, produzida, nomeada-
mente, por professores e investigadores ou por instituições cujos acervos 
tenham sido incorporados na Biblioteca da FLUL.

Artigo 8.º

Núcleo de Empréstimos, Atendimento e Acesso

1 — Compete ao Núcleo de Empréstimos, Atendimento e Acesso, 
nomeadamente:

a) Assegurar a consulta presencial e o empréstimo domiciliário;
b) Assegurar o empréstimo interbibliotecas a nível nacional e inter-

nacional;
c) Assegurar o atendimento aos utilizadores;
d) Assegurar o processo de inscrição de utilizadores;
e) Assegurar as condições adequadas ao funcionamento da sala de 

leitura.

Artigo 9.º
Núcleo de Comunicação e Gestão de Atividades Culturais

1 — Compete ao Núcleo de Comunicação e Gestão de Atividades 
Culturais, nomeadamente:

a) Administrar e gerir as plataformas e ferramentas de comunicação 
da Biblioteca com os utilizadores;

b) Promover, dinamizar e acolher visitas ao espaços e serviços da 
Biblioteca;

c) Participar e organizar, em colaboração com as unidades orgânicas 
da FLUL e da ULisboa, bem como com entidades externas, atividades 
de divulgação da Biblioteca;

d) Organizar atividades culturais, nomeadamente com recurso ao 
acervo da Biblioteca da FLUL;

e) Apoiar a realização de atividades culturais promovidas pelas 
unidades orgânicas da FLUL e da ULisboa, bem como por entidades 
externas;

f) Assegurar a divulgação e o registo, para memória futura, das ativi-
dades realizadas nos espaços da Biblioteca.

Artigo 10.º
Núcleo de Referência, Gestão de Conhecimento 

Científico e Formação de Utilizadores
1 — Compete ao Núcleo de Referência, Gestão de Conhecimento 

Científico e Formação de Utilizadores, nomeadamente:
a) Orientar na consulta dos catálogos e obras de referência e no apoio 

à pesquisa em bases de dados;
b) Definir procedimentos de recuperação e difusão da informação 

orientadas para as necessidades dos utilizadores;
c) Garantir a administração e o funcionamento das plataformas de 

gestão do conhecimento científico e pesquisa de informação;
d) Assegurar a gestão da comunidade da FLUL no Repositório da 

ULisboa;
e) Apoiar os investigadores da FLUL no desenvolvimento de estraté-

gias e na utilização de ferramentas de apoio aos processos de comunica-
ção e organização do trabalho científico, em articulação com a DAI;

f) Aplicar métodos de bibliometria para obtenção de indicadores de 
avaliação da produção científica da FLUL em articulação com o GEP;

g) Ministrar ações de formação orientadas para a promoção da literacia 
e exploração dos recursos de informação.

SECÇÃO II

Da Divisão de Serviços Administrativos

Artigo 11.º
Divisão de Serviços Administrativos

1 — A DSA exerce a sua atividade nos domínios da gestão de recursos 
humanos, expediente e arquivo e atividades auxiliares.

2 — A DSA compreende os seguintes núcleos:
a) Núcleo de planeamento e gestão de recursos humanos;
b) Núcleo de expediente e arquivo;
c) Núcleo de atividades auxiliares.

Artigo 12.º
Núcleo de planeamento e gestão de recursos humanos

Compete ao Núcleo de planeamento e gestão de recursos humanos, 
designadamente:

a) Prestar aos órgãos de Governo da Faculdade as informações e as-
sessoria que lhe forem solicitadas em matéria de planeamento e gestão 
de recursos humanos;

b) Assegurar os procedimentos necessários ao recrutamento e seleção 
de pessoal, bem como à criação, gestão, modificação e extinção de 
relações jurídicas de emprego;

c) Organizar e manter atualizados os processos individuais, bases de 
dados e toda a informação pertinente;

d) Assegurar a gestão e registo da assiduidade e antiguidade dos 
recursos humanos;

e) Instruir procedimentos referentes a acidentes de trabalho e doenças 
profissionais;

f) Emitir certidões, declarações e quaisquer outros documentos rela-
tivos ao planeamento e gestão de recursos humanos;

g) Promover e gerir a formação profissional dos recursos humanos;
h) Promover e organizar os processos de avaliação do desempenho;
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i) Assegurar o processamento das remunerações e outros abonos e 
proceder à liquidação dos respetivos descontos;

j) Proceder à inscrição e gestão da situação dos recursos humanos junto 
de entidades externas com competência na matéria, designadamente da 
Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social;

k) Elaborar o balanço social, mapa de pessoal e outros instrumentos 
de planeamento e de gestão dos Recursos Humanos;

l) Propor metodologias no âmbito da inovação administrativa, esta-
belecimento de normativos, procedimentos, indicadores de atividade e 
de desempenho, bem como a construção de instrumentos específicos 
de avaliação e controlo;

Artigo 13.º
Núcleo de Expediente e Arquivo

Sem prejuízo do dever dos demais serviços organizarem e manterem 
atualizados os respetivos arquivos e de registarem os documentos neles 
diretamente recebidos, compete ao Núcleo de Expediente e Arquivo, 
nomeadamente:

a) Receber, tratar e encaminhar adequadamente, de acordo com as 
indicações superiores, toda a correspondência e outros documentos 
recebidos e proceder ao seu registo;

b) Organizar e manter atualizado o arquivo de toda a correspondência 
e documentos que lhe forem confiados e zelar pela sua segurança;

Artigo 14.º
Núcleo de Atividades Auxiliares

1 — O Núcleo de atividades auxiliares é coordenado preferencial-
mente por um encarregado operacional e compreende os seguintes 
serviços:

a) Unidade de apoio administrativo;
b) Unidade de operadores de telecomunicações.

2 — O pessoal adstrito ao apoio administrativo tem a seu cargo as-
segurar todo o apoio administrativo compatível com a sua categoria 
que lhe seja solicitado.

3 — Os operadores de telecomunicações têm a seu cargo a gestão de 
todo o movimento de comunicações da central telefónica da Faculdade, 
bem como o estabelecimento daquelas que lhe sejam solicitadas pelos 
órgãos, unidades ou serviços da FLUL e ainda o envio e receção de 
telecópias.

SECÇÃO III

Da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial

Artigo 15.º
Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial

1 — A DGFP tem a seu cargo as funções de natureza técnica nos 
domínios da gestão orçamental, financeira, económica e patrimonial da 
FLUL e coadjuva, de forma geral, o Conselho de Gestão no que respeita 
ao exercício das suas competências nas áreas referidas.

2 — A DGFP compreende os seguintes núcleos:
a) Núcleo de Aprovisionamento;
b) Núcleo de Contabilidade, Orçamento e Contas;
c) Núcleo do Património;
d) Núcleo da Tesouraria.

Artigo 16.º
Núcleo de Aprovisionamento

Compete ao Núcleo de Aprovisionamento, nomeadamente:
a) Instruir, acompanhar e avaliar o processo instrutório de pré-

-contratação de aquisição de bens e serviços e de empreitadas, sob 
proposta e apreciação técnica dos demais serviços/unidades da FLUL, 
salvaguardando as articulações necessárias;

b) Elaborar, sob a orientação do Conselho de Gestão, o plano anual 
de aquisições e assegurar a sua execução em tempo útil, atendendo a 
critérios de ordem legal, técnica, de economia e de oportunidade;

c) Conhecer o mercado e gerir adequadamente a relação com os 
fornecedores, através de um sistema de avaliação contínuo do serviço 
prestado;

d) Desenvolver e gerir um sistema centralizado de contratação que 
potencie a capacidade negocial da FLUL, a eficiência e racionalidade da 
contratação através da centralização e da integração das necessidades de 
bens, de serviços e de plataformas tecnológicas para o efeito;

e) Levar a cabo, em articulação com outros serviços, as ações e pro-
cedimentos necessários à celebração de contratos de aquisição de bens 
e de prestação de serviços e empreitadas, de acordo com a legislação 
em vigor;

f) Manter uma base de dados atualizada desses contratos;
g) Gerir as existências em armazém garantindo em depósito o material 

de consumo corrente;
h) Registar todas as entradas e saídas do armazém e criar todos os 

controlos necessários;
i) Fornecer aos serviços, mediante requisição, os consumíveis e outros 

bens necessários ao seu funcionamento;
j) Rececionar material e controlar a sua quantidade e qualidade;
k) Identificar material de baixa rotação, obsoleto ou danificado de 

forma irrecuperável, procedendo ao seu abate, quando autorizado.

Artigo 17.º
Núcleo de Contabilidade, Orçamento e Contas

Compete ao Núcleo de Contabilidade, Orçamento e Contas, nomea-
damente:

a) Executar a escrituração respeitante à contabilidade orçamental, 
patrimonial e analítica da FLUL;

b) Elaborar o projeto de orçamento da FLUL, os relatórios mensais 
e trimestrais de controlo orçamental e os instrumentos de gestão pre-
visional;

c) Gerir a execução orçamental da FLUL, reportando a sua evolução, 
bem como organizar os processos de alteração orçamental, nomeada-
mente os de reforço e anulação e créditos especiais;

d) Elaborar e tratar a informação solicitada, pelo Conselho de Gestão, 
nomeadamente estudos técnico -económicos e de índole financeira;

e) Elaborar os documentos de prestação de contas a apresentar às 
entidades oficiais, de acordo com a legislação em vigor;

f) Elaborar e processar as requisições de fundos respeitantes ao Or-
çamento de Estado;

g) Elaborar as relações de documentos de despesa a submeter à apre-
ciação e aprovação do Conselho de Gestão;

h) Informar e verificar os processos de despesa no que respeita à sua 
legalidade e cabimentação de verba, bem como os relativos à arrecadação 
de receitas e às aplicações financeiras;

i) Agregar e contabilizar toda a documentação de despesa e receita 
do orçamento da FLUL, da atividade de ensino, de investigação e de 
prestação de serviços à sociedade;

j) Instruir os processos relativos às autorizações de pagamento;
k) Analisar e reconciliar as contas bancárias;
l) Cumprir as obrigações fiscais, nomeadamente as respeitantes ao 

IVA e às retenções de impostos;
m) Cumprir as obrigações perante as entidades de contribuições obri-

gatórias ou facultativas;
n) Assegurar a emissão dos documentos para a arrecadação e anulação 

de receitas, nomeadamente faturas, notas de débito e de crédito;
o) Manter atualizado o arquivo contabilístico.

Artigo 18.º
Núcleo de Património

Ao Núcleo do Património compete nomeadamente:
a) Organizar e manter organizado o inventário e cadastro dos bens e 

imóveis da FLUL, possibilitando o cálculo das amortizações a integrar 
na contabilidade patrimonial;

b) Assegurar que os serviços/unidades comuniquem as alterações à 
localização dos bens à sua guarda, designadamente quando ocorram 
transferências, abates, reparações e beneficiações;

c) Acompanhar os processos de aquisição de bens de forma a garantir 
o registo, inventário e etiquetagem antes da sua disponibilização aos 
serviços e/ou unidades da FLUL;

d) Promover os processos de abate ou alienação de bens, assegurando 
o cumprimento dos requisitos legais.

Artigo 19.º
Núcleo de Tesouraria

Compete ao Núcleo da Tesouraria, nomeadamente:
a) Dar entrada de todas as receitas por que é responsável o Conselho 

de Gestão e emissão dos respetivos recibos de quitação;
b) Efetuar os pagamentos aprovados e autorizados pelo Conselho de 

Gestão, no que respeita a fornecedores, outros credores e Estado;
c) Assegurar o fluxo documental diário respeitante aos pagamentos 

e recebimentos efetuados;
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d) Manter rigorosamente atualizadas as folhas de caixa e de depósito 
de modo a ser possível verificar a qualquer momento a exatidão dos 
fundos em cofre e em depósito;

e) Gerir e controlar o fundo de caixa e o fundo de maneio.

SECÇÃO IV

Da Divisão de Serviços Académicos

Artigo 20.º
Divisão de Serviços Académicos

1 — A DSAc tem a seu cargo, no âmbito académico, a Gestão técnica 
e administrativa e o apoio aos órgãos de governo da FLUL, bem como o 
tratamento e circulação de informação de interesse académico.

2 — A DSAc compreende os seguintes núcleos:
a) Núcleo de Estudos Graduados;
b) Núcleo de Estudos Pós -Graduados;
c) Núcleo de Acreditação e Avaliação;
d) Núcleo de Gestão Pedagógica;
e) Núcleo de Apoio ao Estudante;
f) Secretariado das Unidades Cientifico -Pedagógicas

Artigo 21.º
Núcleo de Estudos Graduados

1 — Compete ao Núcleo de Estudos Graduados, nomeadamente:
a) Preparar e realizar processos de matrículas e inscrições;
b) Organizar procedimentos relacionados com concursos e regimes 

especiais de acesso de estudantes, designadamente de “mudança de par 
instituição/curso”, “reingresso”, “maiores de 23”, “titulares de cursos 
médios e superiores” e “estudantes internacionais”;

c) Instruir e informar requerimentos de estudantes nas áreas acadé-
mica e pedagógica;

d) Instruir procedimentos de equivalência e reconhecimento de ha-
bilitações estrangeiras de nível superior;

e) Gerir taxas e emolumentos da área académica;
f) Gerir processos relativos ao percurso académico dos estudantes;
g) Instruir procedimentos tendentes à emissão de certidões de registo 

de grau, de diplomas conferentes de grau ou título e de suplementos 
ao diploma;

h) Emitir certidões de âmbito académico, designadamente de matrí-
cula, inscrição, frequência, exame e conclusão;

i) Manter atualizados os dados respeitantes aos programas e planos 
de estudo;

j) Prestar informação oficial de âmbito académico, aos órgãos de 
Governo da FLUL e a entidades externas;

k) Colaborar no procedimento de Distribuição de Serviço Docente;
l) Gerir os processos associados à mobilidade de estudantes entre 

Escolas da Universidade;
m) Garantir a atualização permanente das bases de dados académicas;
n) Supervisionar a resolução de problemas relacionados com a sobre-

lotação de turmas durante o processo de inscrição dos alunos;
o) Assegurar em geral todas as demais tarefas respeitantes ao serviço 

prestado a estudantes de formação inicial.

Artigo 22.º
Núcleo de Estudos Pós -Graduados

Compete ao Núcleo de Estudos Pós -Graduados, nomeadamente:
a) Preparar e realizar processos de matrículas e inscrições;
b) Organizar procedimentos de candidatura aos cursos de estudos 

pós -graduados;
c) Gerir todos os processos e procedimentos relacionados com provas 

académicas para atribuição dos graus de mestre e doutor;
d) Instruir procedimentos de equivalência e reconhecimento de ha-

bilitações estrangeiras de nível superior;
e) Gerir taxas e emolumentos da área académica;
f) Gerir processos relativos ao percurso académico dos estudantes;
g) Instruir procedimentos tendentes à emissão de certidões de registo 

de grau, de diplomas conferentes de grau ou título e de suplementos 
ao diploma;

h) Emitir certidões de âmbito académico, designadamente de matrí-
cula, inscrição, frequência, exame e conclusão;

i) Manter atualizados os dados respeitantes aos programas e planos 
de estudo;

j) Prestar informação oficial de âmbito académico, aos órgãos de 
Governo da FLUL e a entidades externas;

k) Colaborar no procedimento de Distribuição de Serviço Docente;
l) Gerir os processos associados à mobilidade de estudantes entre 

Escolas da Universidade;
m) Garantir a atualização permanente das plataformas informáticas 

em uso no âmbito académico;
n) Assegurar, em geral, todas as demais tarefas respeitantes ao serviço 

prestado a estudantes de pós -graduação.

Artigo 23.º
Núcleo de Acreditação e Avaliação de Cursos

1 — Ao Núcleo de Acreditação e Avaliação de Cursos, compete, 
nomeadamente:

a) Preparar, acompanhar e prestar apoio logístico aos processos de 
acreditação e de avaliação interna e externa dos cursos, bem como de 
avaliação institucional;

b) Proceder ao tratamento, sistematização e divulgação de informação 
e dados estatísticos no âmbito académico;

c) Elaborar inquéritos pedagógicos e respetivos relatórios, em arti-
culação com o Gabinete de Estudos e Planeamento;

d) Elaborar Relatórios relativos ao sucesso escolar, em articulação 
com o Gabinete de Estudos e Planeamento.

2 — O Núcleo de Acreditação e Avaliação de Cursos é coordenado 
por um dirigente de nível intermédio de 3.º grau designado por coor-
denador.

Artigo 24.º
Núcleo de Gestão Pedagógica

Ao Núcleo de Gestão Pedagógica compete, nomeadamente:
a) Elaborar os horários letivos de 1.º Ciclo;
b) Gerir a atribuição de salas para tempos letivos;
c) Assegurar o secretariado e expediente próprios do Conselho Pe-

dagógico;
d) Auxiliar os docentes no acesso ao lançamento de sumários, notas e 

outras funcionalidades das plataformas informáticas em uso no âmbito 
académico;

e) Manter atualizada a informação de índole pedagógica na página web;
f) Gerir a atribuição de bolsas ou prémios a estudantes do ensino 

superior.

Artigo 25.º
Núcleo de Apoio ao Estudante

1 — Ao Núcleo de Apoio ao Estudante compete, nomeadamente:
a) Acolher, informar e acompanhar os estudantes com necessidades 

educativas especiais e estatuto especial;
b) Gerir programas de voluntariado e programas de apoio social aos 

estudantes da FLUL;
c) Gerir programas de bolsas de mérito social ou afins;
d) Produzir materiais didáticos em suporte alternativo aos materiais 

convencionais;
e) Organizar eventos e ações de formação, designadamente na área 

das necessidades educativas especiais;
f) Dinamizar o acesso a modalidades de apoio psicopedagógico aos 

estudantes;
g) Gerir, em conjunto com os docentes das Unidades Curriculares, o 

processo de Mentorado;

2 — O Núcleo de Apoio ao Estudante é coordenado por um dirigente 
de nível intermédio de 3.º grau designado por coordenador.

Artigo 26.º
Secretariado das Unidades Cientifico -Pedagógicas

1 — O Secretariado das Unidades Científico -Pedagógicas compreende 
os secretariados das Áreas.

2 — O Secretariado das Unidades Científico -Pedagógicas funciona 
na dependência hierárquica do Coordenador da Divisão de Serviços 
Académicos.

3 — Compete ao Secretariado das Unidades Cientifico -Pedagógicas, 
nomeadamente:

a) Assegurar o secretariado e expediente próprios das comissões 
executivas, científicas, pedagógicas e coordenadores de cursos;

b) Estabelecer o contacto com os restantes serviços da Faculdade;
c) Efetuar o atendimento aos alunos nas áreas académica e peda-

gógica;
d) Elaborar o calendário de exames dos cursos de 1.º Ciclo;
e) Gerir o arquivo de pautas.
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SECÇÃO V

Da Divisão de Relações Externas

Artigo 27.º

Divisão de Relações Externas

1 — A DRE tem a seu cargo a gestão administrativa da imagem, 
comunicação, relações externas, cooperação internacional e orientação 
de carreira.

2 — A DRE compreende os seguintes núcleos:

a) Núcleo de Imagem, Comunicação e Relações Externas;
b) Núcleo de Cooperação Internacional;
c) Núcleo de Orientação de Carreira.

Artigo 28.º

Núcleo de Imagem, Comunicação e Relações Externas

Ao Núcleo de Imagem, Comunicação e Relações Externas compete, 
nomeadamente:

a) Apoiar a elaboração de protocolos, parcerias e demais formas de 
relacionamento institucional, ao nível nacional;

b) Coordenar e realizar atividades no âmbito da comunicação, 
 marketing e imagem da FLUL, nomeadamente:

i) Planeamento e desenvolvimento da estratégia de comunicação e 
marketing da FLUL;

ii) Organização e gestão da participação da FLUL em eventos e 
atividades de divulgação da sua oferta formativa;

iii) Conceção gráfica e desenvolvimento de suportes de comunicação, 
físicos e digitais da FLUL;

iv) Criação e manutenção de canais de comunicação da FLUL;
v) Produção e gestão de conteúdos para suportes de comunicação 

da FLUL;
vi) Difusão de informação no âmbito de eventos e iniciativas reali-

zadas pela FLUL;
vii) Gerir a imagem institucional e a identidade visual da FLUL.

c) Elaborar estudos de apoio ao planeamento de atividades e à gestão 
estratégica no domínio da DRE.

d) Dinamizar atividades no âmbito do Programa Alumni — Memórias 
Vivas.

Artigo 29.º

Núcleo de Cooperação Internacional

Ao Núcleo de Cooperação Internacional compete, nomeadamente:

a) Coordenar e/ou apoiar a apresentação de candidaturas a projetos 
e redes internacionais no domínio da mobilidade de alunos, docentes, 
técnicos e investigadores;

b) Organizar e coordenar as atividades desenvolvidas pela FLUL no 
âmbito de programas de mobilidade, nacional e internacional, ao nível 
do ensino superior;

c) Promover e apoiar ações de mobilidade de alunos, docentes, técni-
cos e investigadores e gerir os respectivos financiamentos, em articulação 
com os serviços centrais;

d) Coordenar e apoiar as mobilidades no âmbito de processos de 
Cotutela;

e) Colaborar com o Núcleo de Imagem, Comunicação e Relações 
Externas no âmbito das atividades de promoção da oferta formativa 
da FLUL ao nível internacional, incluindo a participação em mostras e 
feiras internacionais de educação;

f) Promover e apoiar a elaboração de protocolos, parcerias e demais 
formas de relacionamento institucional, ao nível internacional, bem 
como a sua gestão.

Artigo 30.º

Núcleo de Orientação de Carreira

Ao Núcleo de Orientação de Carreira compete, nomeadamente:

a) Gerir os programas de estágios curriculares de 1.º e 2.º ciclos;
b) Gerir o programa de estágios extracurriculares;
c) Apoiar e coordenar, em colaboração com o Núcleo de Coopera-

ção Internacional, a apresentação de candidaturas e gestão de projetos 
internacionais no âmbito da promoção da empregabilidade dos alunos 
e recém -diplomados;

d) Promover outras formas de contato com o mercado de trabalho, 
através da organização de eventos e iniciativas no âmbito da empre-
gabilidade;

e) Estabelecer parcerias estratégicas com potenciais entidades em-
pregadoras;

f) Facultar a informação e promover o acolhimento e o aconse-
lhamento, visando a integração dos alunos e diplomados na vida 
ativa e apoiando -os na definição de percursos formativos e pro-
fissionais;

g) Recolher e divulgar ofertas de emprego, de estágio e de formação 
profissional;

h) Dinamizar e coordenar ações de formação que visem promover o 
desenvolvimento pessoal e social de alunos e diplomados;

i) Apoiar iniciativas que direta ou indiretamente promovam e/ou 
facilitem a inserção de alunos e diplomados no mercado de trabalho, 
realizadas por outros serviços da FLUL;

j) Colaborar com o Núcleo de Imagem, Comunicação e Relações 
Externas no âmbito das atividades de promoção da oferta formativa 
da FLUL.

SECÇÃO VI

Da Divisão de Apoio Técnico

Artigo 31.º

Divisão de Apoio Técnico

1 — À DAT compete o funcionamento e disponibilidade dos meios 
informáticos e audiovisuais necessários à FLUL e a manutenção e con-
servação dos edifícios, mobiliário e equipamentos.

2 — A DAT compreende os seguintes núcleos:

a) Informática, Telecomunicações e Meios audiovisuais;
b) Obras e Manutenção.

Artigo 32.º

Núcleo de Informática, Telecomunicações e Meios Audiovisuais

Compete ao Núcleo de Informática, Telecomunicações e Meios Au-
diovisuais, nomeadamente:

a) Administrar as infraestruturas do sistema informático e garantir os 
aspetos de segurança do sistema;

b) Disponibilizar e gerir as infraestruturas de comunicação de redes 
de dados e garantir o seu normal funcionamento;

c) Administrar e assegurar a manutenção dos sistemas informáticos, 
bases de dados e aplicações informáticas existentes;

d) Assegurar a implementação de regras e políticas de utilização e 
manutenção;

e) Emitir pareceres e elaborar propostas sobre a aquisição de equipa-
mento informático e software e sobre os meios audiovisuais necessários 
ao apoio ao ensino e investigação;

f) Prestar apoio às unidades e serviços da FLUL na utilização das 
infraestruturas informáticas e nas aplicações existentes, bem como aos 
docentes através da gestão dos meios audiovisuais disponíveis.

Artigo 33.º

Núcleo de Obras e Manutenção

Compete ao Núcleo de Obras e Manutenção, nomeadamente:

a) Assegurar os serviços necessários à conservação, recuperação, 
edificação e alteração dos edifícios e instalações da FLUL;

b) Verificar o normal funcionamento dos equipamentos estruturais da 
FLUL, nomeadamente no que se refere a redes elétricas, água, sanea-
mento, gás, climatização e elevadores;

c) Verificar e controlar os diversos serviços contratados a empresas 
externas, nomeadamente, a segurança e vigilância nas instalações da 
FLUL, a limpeza, climatização, redes elétrica, água, gás e saneamento, 
equipamentos elevatórios e outros serviços prestados por terceiros na 
área da manutenção dos edifícios;

d) Elaborar propostas para aquisições e reparações e acompanhar a 
respetiva execução;

e) Assegurar as informações técnicas que acompanham os pro-
cedimentos legais relativos à adjudicação de empreitadas de obras 
públicas;

f) Emitir pareceres sobre a aquisição de equipamentos e materiais.
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SECÇÃO VII

Da Divisão de Apoio à Investigação

Artigo 34.º
Divisão de Apoio à Investigação

1 — A DAI tem a seu cargo a gestão administrativa e técnica dos 
financiamentos das unidades e projetos de investigação, a divulgação 
de oportunidades de financiamento nas áreas científicas da faculdade e 
o respetivo acompanhamento de candidaturas de membros da sua comu-
nidade científica a concursos competitivos nacionais e internacionais, 
bem como o apoio à coordenação científica da instituição.

2 — A DAI compreende os seguintes núcleos:
a) Núcleo de Apoio a Candidaturas;
b) Núcleo de Gestão de Unidades e Projetos;
c) Núcleo de Estratégia e Planeamento.

Artigo 35.º
Núcleo de Apoio a Candidaturas

Ao Núcleo de Apoio a Candidaturas compete, nomeadamente:
a) Divulgar instrumentos e informações técnicas importantes para as 

candidaturas a financiamento competitivo;
b) Identificar e divulgar oportunidades de financiamento e parcerias 

no enquadramento das unidades de investigação da faculdade;
c) Apoiar de forma personalizada candidaturas de projetos;
d) Promover ações de esclarecimento e de acompanhamento de progra-

mas e concursos considerados de relevância científica para a comunidade 
científica da instituição.

Artigo 36.º
Núcleo de Gestão de Unidades e Projetos

1 — Ao Núcleo de Gestão de Unidades e Projetos compete, nomea-
damente:

a) Gerir administrativa e tecnicamente os financiamentos das unidades 
e projetos de investigação, designadamente:

Apoiar os docentes e investigadores no acompanhamento da execução 
das suas atividades;

Preparar relatórios financeiros para as entidades financiadoras;
Acompanhar as fases de negociação de contratos;
Manter atualizados os sistemas de informação no que respeita à exe-

cução de atividades de investigação;

b) Acompanhar auditorias financeiras das unidades e dos projetos de 
investigação, em articulação com a DGFP;

c) Apoiar os procedimentos necessários à aquisição de bens e servi-
ços no âmbito da investigação, nomeadamente na validação técnica de 
receitas e despesas e na devida classificação dos elementos analíticos, 
em articulação com a DGFP;

d) Apoiar as contratações de bolseiros, em articulação com a DSA.

2 — O Núcleo de Gestão de Unidades e Projetos é coordenado por um 
dirigente de nível intermédio de 3.º grau designado por coordenador.

Artigo 37.º
Núcleo de Estratégia e Planeamento

Ao Núcleo de Estratégia e Planeamento compete, nomeadamente:
a) Apoiar a delineação da estratégia para a investigação da Faculdade;
b) Apoiar a coordenação administrativa das iniciativas científicas 

na Faculdade;
c) Coligir dados e responder a inquéritos no âmbito de dados relaciona-

dos com a atividade científica, mormente em colaboração com o GEP.

SECÇÃO VIII

Dos Serviços de Apoio

Artigo 38.º
Assessoria Jurídica

1 — A Assessoria Jurídica é um serviço com funções no âmbito 
da consulta e de apoio jurídico aos órgãos de governo, das áreas, das 
unidades e serviços da FLUL, sob supervisão e orientação do Diretor 
Executivo.

2 — Compete à Assessoria Jurídica, nomeadamente:
a) Elaboração de pareceres jurídicos, memorandos, informações e 

propostas;
b) Redação de alterações estatutárias, de regulamentos académicos, 

de regulamentos de serviços e instruções de serviço;
c) Apoio à elaboração de atas e de deliberações dos órgãos colegiais;
d) Elaboração/revisão de minutas de protocolos, convénios, contratos;
e) Intervenção no âmbito da resolução de litígios emergentes da 

execução de contratos de que a FLUL seja parte;
f) Instrução, secretariado e acompanhamento jurídico de procedimen-

tos de recrutamento de docentes e de investigadores;
g) Instrução de procedimentos disciplinares, de inquérito e de ave-

riguações;
h) Intervenção em processo gracioso administrativo e tributário;
i) Litigância em contencioso administrativo e tributário;
j) Intervenção no âmbito de recuperação de créditos e apoio pré-

-contencioso em matéria penal e cível.

3 — A Assessoria Jurídica depende diretamente do Diretor Executivo 
da FLUL e é coordenada por um dirigente de nível intermédio de 3.º grau 
designado por coordenador.

4 — Para efeitos do n.º 1 a Assessoria Jurídica responde às solicitações 
dos titulares dos órgãos e responsáveis pelos serviços referidos no n.º 1.

Artigo 39.º
Gabinete de Estudos e Planeamento

1 — O Gabinete de Estudos e Planeamento é o Núcleo que exerce as 
suas competências nos domínios do apoio à definição de estratégias, do 
planeamento estratégico, operacional e monitorização, competindo -lhe, 
designadamente:

a) Apoiar o processo de planeamento estratégico e operacional da 
Faculdade, o alinhamento de objetivos, sua monitorização e reporte 
de desempenho;

b) Recolher e proceder ao tratamento estatístico de séries temporais 
e de dados prospetivos, e realizar estudos de planeamento e de gestão 
estratégica;

c) Recolher e tratar informação sobre a atratividade dos ciclos de es-
tudo, a eficiência formativa, a empregabilidade, as atividades e indicado-
res da FLUL, em colaboração com os demais órgãos e unidades da FLUL;

d) Colaborar na elaboração e gestão de bases de dados, indicadores 
de gestão e dados estatísticos relevantes para o acompanhamento das 
atividades da Faculdade;

e) Realizar estudos de diagnóstico e de situação, identificadores de 
tendências de desenvolvimento do ensino e investigação a nível geral 
do ensino superior, designadamente elaborando estudos de bibliometria 
em articulação com a Divisão da Biblioteca, e recolher a informação 
necessária para rankings nacionais e internacionais;

f) Elaborar, de acordo com as orientações do Diretor, o plano es-
tratégico da Faculdade, bem como o plano de atividades, o quadro de 
avaliação e responsabilização, o relatório de atividades e o relatório 
de gestão;

g) Proceder ao acompanhamento das atividades da Faculdade previstas 
nos seus documentos de Planeamento;

h) Executar outras atividades que, no domínio do planeamento, gestão 
e desenvolvimento, lhe sejam cometidas pela Direção.

2 — O Gabinete de Estudos e Planeamento depende diretamente do 
Diretor Executivo da FLUL.

3 — O Gabinete de Estudos e Planeamento é coordenado por um 
dirigente de nível intermédio de 3.º grau designado por coordenador.

Artigo 40.º
Secretariado dos Órgãos

O Secretariado dos Órgãos é um serviço de apoio administrativo aos 
órgãos de gestão da FLUL e ao Diretor Executivo, sob cuja dependência 
direta funciona.

CAPÍTULO III

Disposições Finais e Transitórias

Artigo 41.º
Norma revogatória

É revogada a Deliberação n.º 452/2005, publicada no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 64, de 01 de abril de 2005, alterada pela Deliberação 
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n.º 1755/2013, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 187 de 
27 de setembro de 2013.

Artigo 42.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

16 de outubro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse 
Simões Alberto.

310867758 

 Instituto de Educação

Despacho n.º 9521/2017
Por despacho de 28 de junho de 2017 da Senhora Diretora -Geral da 

Administração Escolar e por despacho de 22 de agosto de 2017 do Senhor 
Diretor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, proferido 
por delegação de competências, foi autorizada a proposta de mobilidade 
estatutária em regime de requisição do Mestre João Manuel Nunes Pie-
dade, Professor do Quadro do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, 
pelo período de um ano, por conveniência urgente de serviço, com 
efeitos a partir de 1 de setembro de 2017, como Assistente Convidado 
no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, com a remuneração 
correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos docentes 
universitários. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de outubro de 2017. — A Diretora Executiva, Lic.ª Carminda 
Pequito Cardoso.

310859439 

 Instituto Superior Técnico

Aviso n.º 12940/2017

Procedimento concursal para o preenchimento de 1 posto de tra-
balho na carreira e categoria de assistente técnico, do mapa de 
pessoal do IST, para a área de gestão e manutenção de instalações 
e equipamentos — Eletricista (11/ND/2017).

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 Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por despacho do 
Presidente do Instituto Superior Técnico, de 17 de outubro de 2017, se 
encontra aberto procedimento concursal comum para constituição de 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado através de con-
trato de trabalho em funções públicas, tendo em vista o preenchimento 
de 1 (um) posto de trabalho no Mapa de Pessoal do Instituto Superior 
Técnico da carreira e categoria de Assistente técnico, para a área de 
Gestão e manutenção de instalações e equipamentos — Eletricista.

Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, diploma que 
aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua redação 
atual (doravante designada por LTFP), Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril 
(doravante designada por Portaria), Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, 
diploma que aprovou o Orçamento do Estado para 2017 (doravante de-
signada por LOE 2017) e a Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro 
(diploma que aprovou a tabela remuneratória única).

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Regime da Valorização 
Profissional dos Trabalhadores com Vínculo de Emprego Público, apro-
vado em anexo à Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, a Direção -Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) emitiu, 
a 31 de julho de 2017, a declaração de inexistência de trabalhadores 
em situação de valorização profissional, com o perfil adequado ao 
exercício das funções identificadas como necessárias para o posto de 
trabalho em causa.

Para os efeitos do estipulado no artigo 4.º da Portaria, declara -se não 
estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo, 
tendo sido efetuada consulta à Direção -Geral da Qualificação dos Tra-
balhadores em Funções Públicas (INA) enquanto Entidade Centralizada 
para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), a qual decla-
rou, a 30 de agosto de 2017, a inexistência, em reserva de recrutamento, 
de qualquer candidato com o perfil adequado ao posto de trabalho a 
ocupar, em virtude de ainda não ter decorrido qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento.

O presente processo assume a forma de procedimento concursal 
comum, constituindo -se reserva de recrutamento no organismo para 

todos os candidatos aprovados e não contratados, válida pelo prazo de 
18 meses, nos termos do artigo 40.º da Portaria.

1 — Local de trabalho: Instituto Superior Técnico, Campus da Ala-
meda (Avenida Rovisco Pais, 1049 -001 Lisboa), Campus do Tagus-
park (Av. Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva, 2744 -016 Porto Salvo) 
ou Campus Tecnológico e Nuclear (Estrada Nacional 10, 2695 -066 
Bobadela).

2 — Caracterização do posto de trabalho: Um posto de trabalho a 
ocupar na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, em conformidade com o estabelecido no Mapa 
de Pessoal aprovado para 2017. Funções de natureza executiva, de apli-
cação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e 
instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação 
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e 
serviços, designadamente:

a) Executar inspeções programadas para detetar e corrigir defeitos e 
anormalidades dos sistemas elétricos;

b) Instalar redes de baixa tensão, caminhos de cabos, circuitos de 
iluminação, incluindo comando e circuitos de força;

c) Substituição de tomadas, lâmpadas, interruptores, balastros, etc.;
d) Eletrificação de quadros distribuição de baixa tensão;
e) Executar outros trabalhos similares ou complementares aos descritos.

3 — Posicionamento remuneratório: O posicionamento remune-
ratório dos trabalhadores recrutados terá em conta o preceituado no 
artigo 38.º da LTFP e obedecerá aos limites impostos pelo artigo 42.º 
da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, por força da remissão do 
n.º 1 do artigo 19.º da LOE 2017, estando vedada qualquer valorização 
remuneratória dos candidatos integrados na categoria correspondente 
ao posto de trabalho publicitado. A posição remuneratória de referên-
cia é a 1.ª da carreira de Assistente técnico, correspondente ao nível 
remuneratório 5 da tabela remuneratória única, sendo a remuneração 
base máxima a propor, no âmbito da negociação, durante o ano de 
2017, de 683,13 € (seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos).

4 — Requisitos de admissão:
4.1 — Requisitos gerais:
São requisitos de admissão necessários à constituição do vínculo de 

emprego público os constantes do n.º 1 do artigo 17.º da LTFP, sob pena 
de exclusão do procedimento:

i) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, por convenção internacional ou por lei especial;

ii) Ter 18 anos de idade completos;
iii) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não es-

tar interdito para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
iv) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício das funções;
v) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

4.2 — Requisitos habilitacionais: é exigido o 12.º ano ou a sua equi-
paração legalmente reconhecida, não sendo permitida a substituição do 
nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

4.3 — Requisitos preferenciais: Experiência técnica mínima compro-
vada de 2 anos nas funções pretendidas. Titulo profissional de eletricista 
de baixa tensão, com inscrição válida na DGEG. Curso profissional 
de Eletricista de Instalações de baixa tensão, com certificado de qua-
lificações de Nível II, conforme Quadro Nacional de Qualificações. 
Comprovativo de experiência profissional de 5 anos nas funções preten-
didas. Boa expressão oral e escrita. Capacidade de trabalho em equipa. 
Conhecimentos em informática na ótica do utilizador.

5 — Para efeitos do presente procedimento concursal de recrutamento 
não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando 
em valorização profissional, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do serviço, idênticos ao posto de trabalho para cuja 
ocupação se publicita o procedimento, de acordo com o disposto na 
alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria.

6 — O presente recrutamento efetua -se de entre trabalhadores com 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecido e, ainda, de entre trabalhadores com vínculo de emprego 
público a termo resolutivo, certo ou incerto, ou sem vínculo de emprego 
público previamente constituído.

7 — Os candidatos devem reunir os requisitos referidos nos números 
anteriores até à data limite de apresentação das candidaturas.

8 — Prazo e forma para apresentação das candidaturas:
8.1 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria.
8.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigato-

riamente, em suporte de papel, mediante preenchimento do formulário 
de candidatura aprovado pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio de 2009, 


