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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 selecionados, 
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, querendo, 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 VII.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 seriação 
dos candidatos, cada um deles apresenta, num documento escrito, que 
será anexado à ata, a sua proposta de ordenação dos candidatos, devi-
damente fundamentada nos métodos e critérios de seleção e parâmetros 
de avaliação enunciados no presente Edital. Nas várias votações cada 
membro do júri deve respeitar a ordenação que apresentou.

VI.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 retirados 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 can-
didatos, 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 -452 até ao termo do prazo para apresentação das can-
didaturas. 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 Presidente 
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 homologação. A Audição 
Pública, a realizar -se, terá lugar na data 09/10/2018.

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 confirma 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 -452, 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:

Luís José Proença de Figueiredo Neves, Professor Catedrático e Dire-
tor da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;

Vogais:

Maria João Lobo de Reis Madeira Romão, Professora Catedrática da 
Universidade Nova de Lisboa;

Rui Manuel Vítor Cortes, Professor Catedrático da Universidade de 
Trás -os -Montes e Alto Douro;

Maria Ana Dias Monteiro Santos, Professora Catedrática da Univer-
sidade de Aveiro;

Hermínia Maria Francisco Roncon Garcez de Lencastre Tomasz, 
Professora Catedrática da Universidade Nova de Lisboa;

António Manuel Amorim dos Santos, Professor Catedrático da Uni-
versidade do Porto;

Eugénia Maria Guedes Pinto Antunes da Cunha, Professora Catedrá-
tica da Universidade de Coimbra;

João Carlos de Sousa Marques, Professor Catedrático da Universidade 
de Coimbra;

Nas suas faltas e impedimentos, o Presidente do Júri será substituído 
por Luís Filipe Martins Menezes, Professor Catedrático e Vice -reitor 
da Universidade de Coimbra que, em igual caso de impedimento, será 
substituído pelo Vogal João Carlos de Sousa Marques, Professor Cate-
drático 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 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

23 de maio de 2018. — O Reitor, Prof. Doutor João Gabriel Silva.
311378016 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 5953/2018

Delegação de competências relativas a provas de doutoramento, equi-
valência e reconhecimento de habilitações estrangeiras ao grau 
de doutor, provas de agregação e de habilitação para o exercício 
de funções de coordenação científica no Presidente do Conselho 
Científico da Faculdade de Medicina Veterinária.
Considerando o disposto:
No n.º 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de junho, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, que regula as 
equivalências e reconhecimentos de habilitações estrangeiras de nível 
superior às correspondentes habilitações portuguesas;

Na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 239/2007, de 
19 de junho, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 116, que 
aprovou o regime jurídico do título académico de agregado;

No n.º 2 do artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril, 
publicado no Diário da República, 1.ª série -A, n.º 92, que aprovou o 
Estatuto de Carreira de Investigação Científica;

Considerando, ainda:
O n.º 4 do artigo 92.º do Regime Jurídico das Instituições do Ensino 

Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, 
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 174;
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O n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa (ULis-
boa), aprovados pelo Despacho Normativo n.º 5 -A/2013, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril, alterados e 
republicados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016 do Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março;

Os artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, 
republicado em anexo ao Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, pu-
blicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 4;

Considerando, finalmente:
A publicação, no Diário da República, 2.ª série, n.º 43, de 1 de março, 

do Despacho n.º 2168/2018, pelo qual foram delegadas competências 
relativas a júris de provas de doutoramento, de agregação e de habilitação 
para o exercício de funções de coordenação científica, e de equivalências 
e reconhecimentos ao grau de doutor;

A tomada de posse, a 17 de maio, do Prof. Doutor Luís Filipe Lopes 
Costa, como Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Me-
dicina Veterinária,

1 — Delego no Presidente do Conselho Científico da Faculdade de 
Medicina Veterinária, Professor Doutor Luís Filipe Lopes Costa, as 
competências para:

1.1 — Presidir aos júris de doutoramento, nos ramos de conhecimento 
e especialidades em funcionamento nessa Escola, ou para nomear quem 
a eles presida, desde que seja membro do Conselho Científico;

1.2 — Presidir aos júris de equivalência ao grau de Doutor nos ramos 
de conhecimento e especialidades em funcionamento nessa Escola, com 
faculdade de subdelegação num membro do Conselho Científico;

1.3 — Presidir aos júris de reconhecimento ao grau de Doutor nos 
processos que sejam submetidos pelo Reitor à apreciação do respetivo 
Conselho Científico, com faculdade de subdelegação num membro do 
Conselho Científico;

1.4 — Presidir aos júris das provas de agregação, nos ramos de co-
nhecimento e especialidades em funcionamento nessa Escola, e aos 
júris das provas de habilitação da carreira de investigação, nas áreas 
científicas dessa Escola, com faculdade de subdelegação num membro 
do Conselho Científico, desde que Professor Catedrático com tenure ou 
Investigador Coordenador com nomeação definitiva;

2 — É revogado o n.º 9 do Despacho n.º 2168/2018, do Diário da 
República, 2.ª série, n.º 43, de 1 de março;

3 — Este Despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-
cação, sendo que se se consideram ratificados todos os atos praticados 
ao seu abrigo desde o dia 17 de maio de 2018.

30 de maio de 2018. — O Reitor, António Cruz Serra.
311401692 

 Despacho n.º 5954/2018

Delegação de competências relativas a provas de agregação
e de habilitação da carreira

de investigação no Diretor da Faculdade de Ciências
Considerando o disposto no n.º 4 do artigo 92.º do Regime Jurídico das 

Instituições do Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, no n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade 
de Lisboa (ULisboa), aprovados pelo Despacho Normativo n.º 5 -A/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril, alterados 
e republicados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, do Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 42, de 1 de março, e nos artigos 44.º a 50.º do Código do Proce-
dimento Administrativo, republicado em anexo ao Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 4;

Considerando, ainda:
A publicação, no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 2 de março, 

do Despacho n.º 2199/2018, pelo qual foram delegadas competências 
relativas a provas de agregação e de habilitação para o exercício de 
funções de coordenação científica;

A tomada de posse, a 15 de maio, do Prof. Doutor Luís Manuel Pinto 
da Rocha Afonso Carriço, como Diretor da Faculdade de Ciências,

1 — Delego no Diretor da Faculdade de Ciências, Professor Doutor 
Luís Manuel Pinto da Rocha Afonso Carriço, com faculdade de subde-
legação num Subdiretor, desde que Professor Catedrático com tenure 
ou Investigador Coordenador com nomeação definitiva:

1.1 — Para os ramos de conhecimento e especialidades em funcio-
namento na Faculdade de Ciências, e para os processos de Agregação 
requeridos nessa Faculdade, as seguintes competências:

a) Apreciação do requerimento de admissão a provas, nos termos do 
artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 239/2007;

b) Homologação do relatório fundamentado, subscrito por todos os 
membros do júri, onde se conclui pela admissão ou não admissão a pro-
vas, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 239/2007;

c) Homologação do resultado final das provas, nos termos do n.º 2 
do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 239/2007;

1.2 — para as Áreas Científicas da Faculdade de Ciências, as se-
guintes competências, relativas a provas de Habilitação da Carreira de 
Investigação:

a) Homologação do relatório fundamentado, subscrito por todos os 
membros do júri, onde se conclui pela admissão ou não admissão a 
provas, nos termos do n.º 4 do artigo 33.º do Decreto -Lei n.º 124/99;

b) Homologação do resultado final das provas, nos termos do n.º 5 
do artigo 35.º do Decreto -Lei n.º 124/99.

2 — O exercício das competências previstas nos números anteriores 
é incompatível com a participação ou presidência do júri da prova a 
que digam respeito.

3 — É revogado o n.º 1 do Despacho n.º 2199/2018, do Diário da 
República, 2.ª série, n.º 44, de 2 de março.

4 — Este Despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-
cação, sendo que se se consideram ratificados todos os atos praticados 
ao seu abrigo desde o dia 15 de maio de 2018.

30 de maio de 2018. — O Reitor, António Cruz Serra.
311401927 

 Faculdade de Belas-Artes

Despacho n.º 5955/2018

Nomeação de júri de equivalência de grau de doutor
Nos termos do artigo 42.º, n.º 2, alínea b), dos Estatutos da Univer-

sidade de Lisboa, Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, publicados no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março de 2016, e para 
efeitos do disposto nos artigos 3.º a 6.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 
21 de junho, nos termos do Despacho do Reitor da Universidade de 
Lisboa n.º 7436/2017, de 23 de agosto, designo para júri de Equivalência 
de Grau de Doutoramento em Belas -Artes, especialidade em Design de 
Comunicação do requerente Bongkeum Jeong, os docentes:

Maria João Gamito, Professora Catedrática da Faculdade de Belas-
-Artes da Universidade de Lisboa (Presidente);

Emílio Távora Vilar, Professor Associado com Agregação da Facul-
dade de Belas -Artes da Universidade de Lisboa;

Suzana Parreira, Professora Auxiliar da Faculdade de Belas -Artes da 
Universidade de Lisboa;

Susana Cruz Barreto, Professora Auxiliar da Faculdade de Belas -Artes 
da Universidade do Porto;

17 de janeiro de 2018. — O Presidente, Prof. Doutor Vítor dos Reis.
311385988 

 Instituto Superior de Economia e Gestão

Despacho (extrato) n.º 5956/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Superior de Economia e Ges-

tão da Universidade de Lisboa, de 19/12/2017, proferido por delegação 
do Reitor da mesma Universidade.

Maria Cristina de Assis Sales Pinto Baptista — Autorizado o contrato 
em funções públicas por tempo indeterminado, após período experimen-
tal, para exercer funções de Professora Auxiliar no Instituto Superior 
de Economia e Gestão, com efeitos a partir de 12 de março de 2018, 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 195 da tabela 
remuneratória do pessoal docente do ensino superior.

Relatório do Conselho Cientifico sobre o contrato, por tempo 
indeterminado da Professora Auxiliar, Doutora Maria Cristina de 

Assis Sales Pinto Baptista

De acordo com os pareceres dos Professores Catedráticos Doutor 
Vitor Fernando da Conceição Gonçalves, e Doutor João José Quelhas 
Mesquita Mota sobre a contratação da Professora Auxiliar, por tempo 
indeterminado, Doutora, Maria Cristina de Assis Sales Pinto Baptista, o 


