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Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os métodos de seleção serão 
aplicados de forma faseada.

18 — Classificação final:
18.1 — A classificação final (CF) será obtida numa escala de 0 a 

20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula:

CF = (PC × 45 %) + (AP × 25 %) + (EPS × 30 %)

18.2 — Para os candidatos que se encontrem na situação descrita no 
ponto 10.2 do presente aviso, a classificação final (CF) será obtida numa 
escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

CF = (AC × 45 %) + (EAC × 25 %) + (EPS × 30 %)

18.3 — São excluídos do procedimento os candidatos que tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, 
não lhes sendo aplicado o método ou fase seguintes.

18.4 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos mé-
todos de seleção é equivalente à desistência do presente procedimento 
concursal.

19 — Exclusão e notificação dos candidatos: os candidatos excluídos 
são notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) 
do n.º 3, do artigo 30.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com 
as alterações que lhe foram introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril. Os candidatos admitidos são convocados para a realização 
dos métodos de seleção, nos termos do artigo 32.º da mesma Portaria. 
Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados 
para a realização do método seguinte nos mesmos termos.

20 — Composição e identificação do Júri:
Presidente — Rui Jorge Ribeiro dos Santos, Coordenador do Núcleo 

de Saúde e Bem -Estar do Estádio Universitário de Lisboa;
Vogais Efetivos — Ana Lúcia de Sousa Seco Ferreira Duarte, Técnica 

Superior do Núcleo de Saúde e Bem -Estar do Estádio Universitário de 
Lisboa que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos 
e Alexandra Sofia Gomes Angeiras de Oliveira, Técnica Superior do 
Departamento de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Univer-
sidade de Lisboa;

Vogais suplentes — Olga Marisa da Silva Horta Ferreira, Técnica 
Superior do Núcleo de Saúde e Bem -Estar do Estádio Universitário de 
Lisboa e Duarte Nuno Fernandes Lopes, Coordenador do Núcleo dos 
Serviços Técnico Desportivos do Estádio Universitário de Lisboa.

21 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

22 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que este 
efetuou sob compromisso de honra e das informações que considere 
relevantes para o procedimento.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos 
termos da lei.

23 — Será elaborada uma lista unitária de ordenação final dos candi-
datos, ainda que, no mesmo procedimento, lhes tenham sido aplicados 
diferentes métodos de seleção.

23.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será pu-
blicitada em local visível e público dos Serviços Centrais da Univer-
sidade de Lisboa, sitos no Edifício da Reitoria da Universidade de 
Lisboa — Alameda da Universidade, 1649 -004 Lisboa e colocada no 
Portal da Universidade de Lisboa em www.ulisboa.pt.

23.2 — Em caso de igualdade de valoração, serão adotados os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos nas disposições legais aplicáveis.

23.3 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), no primeiro dia útil seguinte à presente publi-
cação, a partir da data da publicação (no Diário da República), na página 
eletrónica da Universidade de Lisboa e por extrato, no prazo máximo de 
três dias úteis contado da mesma data, num jornal de expansão nacional.

12 de fevereiro de 2015. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

ANEXO 1

Bibliografia e Legislação para a Prova de Conhecimento
A. Área de Atividade Administrativa:
−Lei 35/2014, de 20 de junho (aprova a Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas)

−Normas transitórias abrangidas pelos artigos 88.º a 115 da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual
−Acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro;
−Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho (Níveis da tabela 

remuneratória)
−Decreto -Lei n.º 124/99 de 20 de abril (Estatuto da Carreira de In-

vestigação Científica)
−Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto, alterado pela Lei 

n.º 8/2010, de 13 de maio (Estatuto da carreira docente universitária)
−Decreto -Lei n.º 272/88 de 3 de agosto (Equiparação a bolseiro de 

funcionários e agentes da Administração Pública)
−Decreto -Lei n.º 282/89 de 23 de agosto (Equiparação a bolseiro de 

funcionários e agentes da Administração Pública fora do país)
−Decreto -Lei n.º 383 -A/87, de 23 de dezembro (Aprova uma nova 

regulamentação sobre a fixação dos vencimentos dos dirigentes da 
Administração Pública)
−Decreto -Lei n.º 4/89 de 6 de janeiro, alterado pelo Decreto -Lei 

n.º 276/98, de 11 de setembro e pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezem-
bro (Estabelece as condições do processamento uniforme do abono para 
falhas aos funcionários e agentes da Administração Pública)
−Decreto -Lei n.º 503/99 de 20 de novembro, na sua redação atual 

(Aprova o regime jurídico dos acidentes em serviço e das doenças 
profissionais no âmbito da Administração Pública)
−Decreto -Lei n.º 89/2009, de 9 de abril, retificado pela Declaração 

de Retificação n.º 40/2009, de 5 de junho (Regulamenta a proteção na 
parentalidade, dos trabalhadores que exercem funções públicas integra-
das no regime de proteção social convergente)
−Lei n.º 4/2009, de 29 de janeiro, alterada pela Lei n.º 10/2009, de 

10 de março (Define a proteção social dos trabalhadores que exercem 
funções públicas)
−Despacho n.º 15409/2009, de 8 de julho (Abono para falhas)
−Despacho n.º 16372/2009, de 20 de julho (Acumulação de férias)
−Lei n.º 11/2008, de 20 de fevereiro (Cria a proteção no desemprego 

de trabalhadores da Administração Pública)
−Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual (Estatuto do 

Pessoal Dirigente)
−Lei n.º 60/2005 de 29 de dezembro, alterada pelas Leis n.º 52/2007, 

de 31 de agosto e n.º 11/2008, de 20 de fevereiro (Estabelece os meca-
nismos de convergência do regime de proteção social da função pública 
com o regime geral da segurança social)
−Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual (Es-

tabelece o sistema integrado de gestão e avaliação de desempenho na 
Administração Pública)
−Lei n.º 7/2009, de 22 fevereiro, na sua redação atual (Código do 

Trabalho)
−Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro (Montantes pecuniários 

da tabela remuneratória única)
−Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 145 -A/2011, de 6 de abril (Regulamenta a tramitação do 
procedimento concursal)

B.Área de Organização Administrativa:
−Orgânica do Governo Constitucional em funções;
−Administração Direta do Estado (Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, 

republicada pela Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, e alterada pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro);
−Regime da contratação pública, (Decreto  -Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, na sua redação atual);
−Administração Direta do Estado (Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, 

republicada pela Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, e alterada pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro).
−Estatutos da Universidade de Lisboa (Despacho Normativo 

n.º 5 -A/2013, de 19 de abril);
−Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa (Despa-

cho n.º 14600/2013, de 12 de novembro)
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 Despacho n.º 2539/2015
Nos termos das competências que me foram delegadas pelo despacho 

reitoral n.º 1524/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 30, de 12 de fevereiro, subdelego no Professor Doutor José Artur 
Martinho Simões, Diretor da Faculdade de Ciências desta Universidade, 
a presidência do júri do concurso para recrutamento de um posto de 
trabalho de Professor Associado, na área disciplinar de Geometria e 
Topologia, da Faculdade de Ciências desta Universidade, publicado 
pelo Edital n.º 1110 -G/2013, no Diário da República, 2.ª série, n.º 253, 
de 31 de dezembro.

18 de fevereiro de 2015. — O Vice -Reitor, António Feijó.
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