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3 — Poderão ser dispensadas as reuniões preparatórias da decisão 
final, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 50.º do ECDU, caso 
em que todas as decisões são tomadas na reunião única e não haverá 
audição pública de candidatos.

4 — Caso haja lugar a audição pública, após a mesma o júri procede 
à seriação final dos candidatos, conforme o método descrito n.º 1 do 
ponto VI.

A decisão final, e a fundamentação apresentada por cada elemento 
do júri, fazem parte integrante da ata.

5 — Nos termos do disposto no ponto 8 do Despacho n.º 18079/2010, 
a notificação dos candidatos é efetuada por uma das seguintes formas:

a) Mensagem de correio eletrónico com recibo de entrega de noti-
ficação;

b) Ofício registado;
c) Notificação pessoal;
d) Aviso publicado na 2.ª série do Diário da República informando 

da afixação nos locais de estilo na Universidade de Coimbra do ato a 
notificar e da publicitação na página eletrónica da Universidade desse 
mesmo ato.

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 13.º -A do Decreto -Lei 
n.º 135/99, de 22 de abril, as notificações realizadas no âmbito dos pro-
cedimentos administrativos podem ser efetuadas por via eletrónica.

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

permitido que todos os membros do júri estabilizem uma seriação dos 
candidatos, cada um deles apresenta, num documento escrito que será 
anexado à ata, a sua proposta de ordenação estrita dos candidatos, de-
vidamente fundamentada nos termos do ponto IV.

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

2 — A primeira votação destina -se a determinar o candidato a colocar 
em primeiro lugar. No caso de um candidato obter mais de metade dos 
votos, fica colocado em primeiro lugar. Se tal não acontecer, são retira-
dos todos os candidatos que tiveram zero votos e é também eliminado 
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 eliminado. 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 um candidato obter 
mais de metade dos votos para o primeiro lugar.

3 — Retirado esse candidato, repete -se todo o processo para o segundo 
lugar, e assim sucessivamente até se obter uma lista ordenada de todos 
os candidatos.

VII — Júri do concurso:
Presidente:
Doutor Luís José Proença de Figueiredo Neves — Professor Catedrá-

tico e Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra

Vogais:
Doutor Eduardo Alberto Baptista Maldonado, Professor Catedrático, 

Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto;

Doutor Paulo Manuel Salgado Tavares de Castro, Professor Catedrá-
tico, Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto;

Doutor Carlos Alberto Mota Soares, Professor Catedrático, Departa-
mento de Engenharia Mecânica, Instituto Superior Técnico, Universidade 
Técnica de Lisboa;

Doutor António Carlos Mendes de Sousa, Professor Catedrático, 
Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Aveiro;

Doutor Paulo António Firme Martins, Professor Catedrático, Departa-
mento de Engenharia Mecânica, Instituto Superior Técnico, Universidade 
Técnica de Lisboa;

Doutor José Carlos Fernandes Pereira, Professor Catedrático, Departa-
mento de Engenharia Mecânica, Instituto Superior Técnico, Universidade 
Técnica de Lisboa;

Doutor Domingos Xavier Filomeno Carlos Viegas, Professor Ca-
tedrático, Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de 
Coimbra;

Doutora Maria Teresa Freire Vieira, Professora Catedrática, Departa-
mento de Engenharia Mecânica, Universidade de Coimbra;

Doutor José António Martins Ferreira, Professor Catedrático, Depar-
tamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Coimbra.

Para constar se lavrou o presente Edital, que vai ser afixado na Porta 
Férrea, publicado na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de 
Emprego Público (BEP) e nos sítios da Internet da Universidade de 
Coimbra e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (Eracarrers), 
em língua portuguesa e inglesa.

12 -01 -2016. — O Reitor, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de 
Carvalho e Silva.

209263503 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Belas-Artes

Despacho n.º 1268/2016
Nos termos do disposto no artigo 127.º do Regime Jurídico das Ins-

tituições de Ensino Superior (RJIES), estabelecido na Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, conjugado com o artigo 56.º dos Estatutos da Fa-
culdade de Belas -Artes e artigos 44.º a 47.º do Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
delego, com a faculdade de subdelegação, na Diretora Executiva, Ana 
Paula Costa Carreira, sem prejuízo das competências próprias, os poderes 
para a prática dos seguintes atos:

1 — No âmbito da gestão geral da Faculdade, praticar os atos descritos 
no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, excetuando os atos referidos nas 
alíneas d), e) e f), tudo com as necessárias adaptações, bem como:

1.1 — Autorizar a prática de atos correntes relativos a funções espe-
cíficas dos serviços administrativos sobre os quais tenha havido orien-
tação prévia;

1.2 — Assinar o expediente respeitantes aos assuntos correntes e de 
gestão administrativa da Faculdade;

1.3 — Autorizar a passagem de certidões e de declarações de do-
cumentos arquivados nos serviços, exceto em matéria confidencial e 
reservada, bem como a restituição de documentos aos interessados;

1.4 — Promover, subscrevendo as respetivas ordens de publicação, a 
inserção no Diário da República dos atos de eficácia externa e dos demais 
atos e documentos que nele devam ser publicados nos termos legais;

1.5 — Assegurar a execução dos planos aprovados;
1.6 — Assinar as certidões de curso, após o interessado fazer prova 

documental de que requereu a certidão de registo;
1.7 — Autorizar, de acordo com os prazos e critérios fixados pelo Con-

selho de Gestão da Faculdade, os requerimentos de anulação da inscrição 
na totalidade das unidades curriculares do ano letivo em curso;

1.8 — Autorizar, de acordo com os critérios fixados pelo Conselho 
de Gestão da Faculdade, as candidaturas à inscrição em regime de 
tempo parcial;

1.9 — Autorizar os pedidos de atribuição de estatutos especiais aos 
estudantes desde que devidamente previstos na legislação.

2 — No âmbito da gestão dos recursos humanos e no que respeita 
ao pessoal não docente da Faculdade, praticar os atos descritos no n.º 2 
do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última alteração introduzida pela 
Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, bem como:

2.1 — Aprovar o plano anual de férias do pessoal, autorizar o seu 
gozo e as suas eventuais alterações, bem como autorizar o gozo de 
metade do período de férias vencido no ano anterior com o vencido 
no ano em causa;

2.2 — Justificar e injustificar faltas, nos termos da lei, conceder 
licenças sem vencimento por período inferior a 1 ano, bem como o 
regresso à atividade;

2.3 — Promover a verificação domiciliária da doença, oficiosamente 
ou por solicitação dos dirigentes dos Gabinetes, Núcleos e Divisões 
nos termos legais;

2.4 — Autorizar os mapas de assiduidade mensais;
2.5 — Autorizar a inscrição do pessoal não docente em cursos de 

formação, congressos, seminários e reuniões;
2.6 — Autorizar a realização de horas extraordinárias aos trabalha-

dores não docentes dentro dos limites legais;
2.7 — Autorizar os benefícios decorrentes da proteção da parentali-

dade, nos termos legais, bem como do regime jurídico do trabalhador-
-estudante;

2.8 — Praticar todos os atos relativos à aposentação dos trabalhadores 
e, em geral, todos os atos respeitantes aos regimes de segurança social, 
incluindo os referentes a acidentes em serviço.

3 — No âmbito da gestão orçamental e de realização de despesas 
praticar os atos descritos no n.º 3 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
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de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, salvo 
as constantes das alíneas c), e) e f) bem como:

3.1 — Submeter à apreciação superior os projetos de orçamento das 
unidades administrativas de gestão da Faculdade, tendo em conta as 
orientações e os objetivos definidos;

3.2 — Gerir o orçamento das unidades administrativas de gestão da 
Faculdade e propor as alterações orçamentais que julgue necessárias à 
realização dos objetivos;

3.3 — Autorizar as deslocações em serviço, bem como o processa-
mento de ajudas de custo, o reembolso de despesas de transporte público 
e ainda a requisição de transporte, quando a esta houver lugar, nos ter-
mos do Decreto  -Lei n.º 106/98, de 24 de abril, com a última alteração 
introduzida pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro;

3.4 — Autorizar a realização de despesas com aquisição de bens e 
serviços até ao limite de 1.000,00 €, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho.

3.5 — Qualificar como acidente em serviço os sofridos por traba-
lhadores e autorizar o processamento das respetivas despesas, até aos 
limites fixados nas alíneas anteriores;

4 — No âmbito da gestão de instalações e equipamentos, praticar os 
atos descritos no n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

5 — Propor e concretizar o abate de bens do imobilizado corpóreo, 
obsoletos ou inutilizados e integralmente amortizados.

6 — A presente delegação produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República, considerando -se ratificados todos 
os atos praticados no âmbito do presente despacho desde o dia 7 de 
janeiro de 2016.

11 de janeiro de 2016. — O Presidente, Prof. Doutor Vítor dos Reis.
209263633 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 1269/2016
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do Des-
pacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 25 de 
março, subdelego a presidência do júri das provas de doutoramento no 
ramo de Biologia, especialidade de Biologia Evolutiva, desta Faculdade, 
requeridas pela Licenciada Josiane Miranda Sales Santos, na Doutora 
Maria Manuela Gomes Coelho de Noronha Trancoso, Professora Cate-
drática, na qualidade de membro do Conselho Científico da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa.

06 de janeiro de 2016. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.

209264549 

 Despacho n.º 1270/2016
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 182, de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do 
Despacho n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 
25 de março, subdelego a presidência do júri das provas de doutora-
mento no ramo de Engenharia Biomédica e Biofísica, desta Faculdade, 
requeridas pelo Mestre Ricardo Miguel Ferreira Capote, na Doutora 
Margarida Maria Telo da Gama, Professora Catedrática, na qualidade 
de Presidente do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.

7 de janeiro de 2016. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.

209261632 

 Despacho n.º 1271/2016
Nos termos das competências cometidas ao Diretor da Faculdade pelo 

n.º 2 do Despacho n.º 12088/2013, do Diário da República, 2.ª série, n.º182, 
de 20 de setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do Despacho 
n.º 4375/2014, do Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 25 de março, 
subdelego a presidência do júri das provas de doutoramento no ramo de Quí-
mica, especialidade de Química Tecnológica, desta Faculdade, requeridas 
pela Mestre Salomé Inês Cardoso Gomes Vieira, no Doutor Jorge Augusto 
Mendes de Maia Alves, Professor Associado com Agregação, na quali-
dade de Subdiretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

13 de janeiro de 2016. — O Diretor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, José Artur Martinho Simões.

209268307 

 Faculdade de Letras

Despacho n.º 1272/2016
Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo reso-

lutivo certo, com Jorge Alexandre Loureiro Pinto, com início a 01 de 
dezembro de 2015 e termo a 31 de julho de 2016, com a categoria de 
Professor Auxiliar Convidado, em dedicação exclusiva e o vencimento 
correspondente ao Escalão 1, Índice 195, nos termos dos artigos 15.º 
e 31.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado em 
anexo do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto e da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

29 de dezembro de 2015. — O Diretor da FLUL, Prof. Doutor Paulo 
Farmhouse Alberto.

209260052 

 Faculdade de Medicina Dentária

Despacho (extrato) n.º 1273/2016
Por despacho do Diretor desta Faculdade, de 21 de dezembro de 

2015, proferido por delegação, foi autorizada a renovação do contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, a Leonor de 
Azevedo Coutinho Teixeira da Costa Sequeira Mega, como Assistente 
Convidada, em regime de tempo parcial, de 50 %, escalão 1, índice 
140 nos termos do ECDU, com início em 30/12/2015 e términus em 
30/06/2016. (Não carece de visto prévio do T.C.)

13/01/2016. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
209265804 

 Instituto de Ciências Sociais

Despacho n.º 1274/2016
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do Despacho do Reitor da Universidade 

de Lisboa n.º 10347/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 153, de 11 de agosto, subdelego a presidência do júri das provas de 
doutoramento no ramo de Ciência Política, na especialização de Relações 
Internacionais, deste Instituto, requeridas pelo Mestre Pedro Nuno Alves 
Vidal de Seabra, no Doutor António Jorge Pais da Costa Pinto, Inves-
tigador Coordenador, membro do Conselho Científico deste Instituto.

12 de janeiro de 2016. — A Presidente do Conselho Científico, 
Prof.ª Doutora Ana Margarida de Seabra Nunes de Almeida.

209264516 

 Instituto de Educação

Despacho n.º 1275/2016
Nos termos das competências cometidas ao Diretor do Instituto de 

Educação pelo n.º 11 do Despacho n.º 12090/2013, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 182, de 20 de setembro, subdelego a presi-
dência do júri das provas de doutoramento no Ramo de Educação na 
especialidade de Didática da Matemática, requeridas pela doutoranda 
Renata dos Anjos Carvalho Carrapiço, no Doutor Henrique Manuel 
Alonso da Costa Guimarães, Professor Associado e membro do Conselho 
Científico deste Instituto.

7 de janeiro de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor João Pedro Mendes 
da Ponte.

209264621 

 Instituto Superior Técnico

Aviso n.º 860/2016
1 — Nos termos do n.º 6 do artigo 36.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 pública a Lista Unitária de Ordenação Final relativa ao 
procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho na 
categoria e carreira de técnico superior, do mapa de pessoal do Instituto 
Superior Técnico, para a área de Assessoria à Gestão — Direito Nuclear, 
aberto pelo Aviso n.º 10327/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, N.º 177, de 10 de setembro de 2015.


