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Artigo 10.º
Realização da Prova

A realização da prova deve obedecer às seguintes condições:
a) A prova é de realização individual;
b) A prova é de realização facultativa;
c) Os candidatos são distribuídos por salas predefinidas;
d) É designado um vigilante da prova por conjunto de candidatos, 

numa razão que permita assegurar a vigilância efetiva;
e) É da responsabilidade do Conselho Pedagógico da FMUL em 

colaboração com a Área Académica da FMUL assegurar as condições 
para a realização da prova, de acordo com os pontos anteriores.

Artigo 11.º
Irregularidades e Invalidade da Prova

1 — A ocorrência de quaisquer situações anómalas durante a realiza-
ção da prova deve ser comunicada ao Conselho Pedagógico, pelos vigi-
lantes, através do preenchimento da folha de registo de ocorrências.

2 — São consideradas irregularidades conducentes à anulação ime-
diata da prova, as seguintes condutas:

a) A indicação, na folha de respostas, de elementos estranhos ao 
processo;

b) A utilização de telemóvel ou outro dispositivo eletrónico durante 
a realização da prova;

c) O recurso a qualquer documentação;
d) A troca de informações entre os candidatos da prova ou com ele-

mentos externos.

3 — Perante uma ou mais das situações mencionadas no ponto ante-
rior, devem os vigilantes identificar o(s) candidato(s) em causa, devendo, 
posteriormente, elaborar o respetivo relatório de ocorrências.

4 — As demais ocorrências devem ser registadas no respetivo re-
latório de ocorrências, com identificação do candidato envolvido, e 
submetidas a deliberação do Conselho Pedagógico da FMUL, para os 
devidos efeitos.

Artigo 12.º
Fim da Prova

1 — Cada parte da prova termina ultrapassados 120 minutos após 
o seu início.

2 — Os candidatos devem suspender a realização de cada parte da 
prova na hora indicada pelos vigilantes e aguardar em silêncio que estes 
recolham as folhas de respostas.

3 — Na folha de rosto do envelope, no local assinalado, deve ser 
indicado o número de folhas de respostas recolhidas.

4 — Após a conclusão dos procedimentos anteriormente descritos, 
podem os candidatos abandonar a sala.

5 — Os vigilantes só podem abandonar a sala no final da segunda parte 
da prova, altura em que se devem acompanhar dos envelopes selados 
com as folhas de resposta, entregando -os, seguidamente, ao membro 
indicado do Conselho Pedagógico da FMUL.

Artigo 13.º
Divulgação dos Resultados da Prova

1 — As chaves de resposta da prova são divulgadas através de uma 
plataforma digital.

2 — Os resultados individuais serão enviados exclusivamente para o 
correio eletrónico de cada candidato, não existindo divulgação pública 
da lista das classificações obtidas pelos candidatos.

3 — Será ainda divulgado aos candidatos a posição da sua classi-
ficação em relação à dos restantes candidatos do seu ano curricular e 
também à de todos os candidatos que realizaram a prova.

Artigo 14.º
Revisão de Prova

Dado o caráter facultativo, não vinculativo, da prova, não haverá 
lugar a pedidos de revisão.

Artigo 15.º
Disposições Finais

Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos 
pelo Conselho Pedagógico.

312214195 

 Instituto de Ciências Sociais

Despacho (extrato) n.º 5053/2019
Ao abrigo do consagrado no n.º 4 do artigo 92.º, do Regime Jurídico 

das Instituições do Ensino Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 
de setembro, conjugado, com a alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º dos Esta-
tutos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, publicados em 
anexo ao Despacho n.º 12254/2013, do Reitor da Universidade de Lisboa, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 25 de setembro de 2013:

Delego, com efeitos a 3 de setembro de 2018, no Diretor Executivo 
do ISCSP, mestre Jorge Piteira Martins as competências e os poderes 
necessários para:

a) Analisar e despachar o expediente respeitante aos assuntos correntes 
e de gestão administrativa;

b) Autorizar a emissão de certidões e declarações de documentos 
arquivados nos serviços, exceto em matéria confidencial ou reservada, 
bem como a restituição de documentos aos interessados;

c) Aprovar o plano anual de férias dos trabalhadores do Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas, autorizar o seu gozo e as suas 
eventuais alterações;

d) Autorizar a prática das modalidades de horário previstas na Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho 
e nos regulamentos da Universidade de Lisboa sobre esta matéria, tendo 
em conta o parecer dos responsáveis pelos trabalhadores em causa;

e) Autorizar a inscrição e participação de trabalhadores não docentes 
e não investigadores em congressos, reuniões, seminários, colóquios, 
cursos de formação ou outras atividades semelhantes que decorram em 
território nacional;

f) Justificar e injustificar faltas, de trabalhadores não docentes e não 
investigadores, nos termos da lei.

3 de setembro de 2018. — O Presidente do ISCSP, Prof. Cat. Manuel 
Meirinho.

312262285 

 Instituto Superior Técnico

Aviso n.º 8755/2019

Abertura de procedimento concursal de seleção internacional para a 
contratação de doutorado(a) ao abrigo do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 57/2017, 
de 19 de julho, e legislação complementar (COM/IST).
1 — Após parecer favorável do Conselho de Gestão do Instituto Su-

perior Técnico, em reunião de 14 de março de 2019, e por despacho 
do Reitor de 29/4/2019, procede -se à abertura de concurso de seleção 
internacional para um lugar de doutorado para o exercício de atividades 
de informação e de comunicação em cenários de mediação tecnológica 
na área científica de Síntese, Estrutura Molecular e Análise Química do 
Instituto Superior Técnico em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo pelo prazo de três anos, com vista ao 
desenvolvimento, liderança e implementação da estratégia de comunica-
ção institucional, incluindo, em particular, a coordenação das atividades 
de comunicação em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Arquitetura do 
IST e das suas unidades; a capacitação da comunidade do IST neste 
domínio; o desenvolvimento de projetos inovadores que promovam a 
comunicação interna na comunidade IST (alunos, professores, investiga-
dores, funcionários, antigos alunos) e amplifiquem a visibilidade externa 
do IST e o impacto das suas atividades. Pretende -se uma sistematização 
contínua da divulgação do IST, a nível nacional e internacional, de forma 
a alargar sua visibilidade e reconhecimento externos, que atuam como 
elementos de atração de alunos, investigadores e docentes excelentes.

2 — Legislação aplicável:
a) Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de 

contratação de doutorados destinado a estimular o emprego cientifico e tec-
nológico em todas as áreas do conhecimento (RJEC), na redação que lhe foi 
conferida pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, tendo ainda em consideração 
o disposto pelo Decreto Regulamentar n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro.

b) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e respetivas alterações.

3 — Em conformidade com o artigo 13.º do RJEC, o júri do concurso 
tem a seguinte composição:

Presidente: Doutor Arlindo Manuel Limede de Oliveira, Presidente 
do IST;


