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Esta será de natureza teórica, revestindo forma escrita, e efetuada 
individualmente em suporte de papel. Terá a duração de 90 minutos.

13 — A entrevista profissional de seleção (EPS) visa avaliar, de forma 
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamen-
tais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador 
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

14 — Os candidatos admitidos serão convocados para realização dos 
métodos de avaliação, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 32.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
com indicação do local, data e horário em que os mesmos devam ter lugar.

15 — A classificação final (CF) será obtida numa escala de 0 a 
20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas, mediante a 
aplicação das seguintes fórmulas, respetivamente:

CF = (AC x 70 %) + (EPS x 30 %)
CF = (PC x 70 %) + (EPS x 30 %)

16 — Serão excluídos do procedimento os candidatos que tenham 
obtido uma valoração inferior 9,5 valores num dos métodos ou fases não 
lhe sendo aplicado o método ou fase seguinte, bem como os candidatos 
que aos mesmos não tenham comparecido ou deles tenham desistido.

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

18 — Em caso de igualdade de valoração entre os candidatos serão 
adotados os critérios de ordenação preferencial previstos no artigo 35.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009 na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011e 
no artigo 66.º da LTFP.

19 — As atas das reuniões 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.

20 — Além das comunicações aos candidatos, previstas na legislação 
em vigor, a lista dos candidatos com os resultados obtidos em cada 
método de seleção intercalar e a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos serão publicitadas na página online da Administração da 
U.C., no seguinte endereço: http://www.uc.pt/emprego, e afixadas nas 
instalações da Administração.

21 — Atendendo às necessidades funcionais do Serviço e à impor-
tância que assume o célere suprimento das mesmas para o seu regular 
funcionamento, considera -se que o recrutamento tem caráter urgente pelo 
que, a utilização dos métodos de seleção será efetuada de forma faseada 
em tranches de 10 candidatos, em cada perfil, nos termos do artigo 8.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011.

22 — Nos termos do n.º 7, do artigo 38.º, da LTFP, da alínea c) do 
n.º 2 do artigo 39.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, do De-
creto Regulamentar n.º 14/2008, a posição remuneratória de referência 
é a 2.ª, da carreira e categoria de técnico superior, a que corresponde o 
nível remuneratório 15.

23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

24 — Júri:
Presidente — Fernando Matos de Oliveira, Diretor do TAGV
Vogais efetivos — Luísa Maria dos Santos Lopes, Diretora Adjunta 

do TAGV, e Ariana Vaz Martins, Técnica Superior da Divisão de Pla-
neamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Universidade 
de Coimbra

Vogais suplentes — José Augusto Maçãs da Silva Carvalho, Professor 
Auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra, e, Maria Manuel Proença Ferreira Almeida, Técnica Superior 
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

O Presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo vogal efetivo indicado em primeiro lugar.

ANEXO

Perfil 1
Temas para a prova de conhecimentos:
Estratégias de gestão, produção e comunicação de um espetáculo;
Planificação das etapas da produção de um espetáculo;
Procedimentos e logística relacionada com a conceção e programação 

artística;

Conhecimentos de diferentes espaços e equipamentos culturais para 
programação em áreas diferenciadas: teatro, dança, música, cinema, 
exposições, etc;

Modelo de organização de estruturas de programação cultural.

Bibliografia
Borges, Vera. 2007 O Mundo do Teatro em Portugal — Profissão de 

Actor, Organização e Mercado de Trabalho, Lisboa, ICS.
Martinez, José Tono. 2016 La gestión cultural. Conceptos y experien-

cias, Madrid, Delta Publicaciones Universitarias.
Solmer, António. 2014 Manual de Teatro, Ed. Planeta.
Pires, Patrícia Castelo. 2017 Manual de Produção das Artes do Espe-

táculo, Lisboa, Chiado Editores.
Pérez -Martín, Miguel Angel. 2002 Gestión de proyectos escénicos. 

Ciudad Real, Ñaque.
Xavier, António. 2012 As Leis do Espectáculo e Direitos Autorais. 

Coimbra, Almedina.
Perfil 2

Temas para a prova de conhecimentos:
Etapas técnicas para a montagem de um espetáculo;
Estratégias de planificação de uma equipa técnica;
Conhecimento de vários equipamentos técnicos, no som, luz e vídeo: 

identificação e funcionalidades;
Modelo de organização de materiais técnicos;
Manutenção de infraestruturas e equipamentos.

Bibliografia
Cabral, P M e Correia, J. A. (2008). Manual Técnico de Iluminação 

de Espetáculos. Manual do Formando. Porto, Setepés.
Camargo, R G. (2000). Função Estética da Luz, TCM Comunicação, 

Brasil.
Camargo, R G. (2001). Som e Cena, TCM Comunicação, Brasil.
Essig, Linda. (2004). Lighting and the Design Idea. Wadsworth Series 

in Theatre, Cengage Learning (2.ª ed.)
Sonnenschein, D. (2001). Sound Design. The Expressive Power of 

Music, Voice, and Sound Effects in Cinema. Studio City, Michael Wiese 
Productions.

Stribling, Zachary; Girtain, Richard (2015). The Technical Director’s 
Toolkit: Process, Forms, and Philosophies for Successful Technical 
Direction, Routledge (The Focal Press Toolkit Series).

Solmer, Antonino, Manual de Teatro, Lisboa, Planeta, 4.ª edição.
KAye, Deena LeBrecht, James — Sound and a Music for the Theatre 

the art and technique of design. Focal Press, 3.ª edição, 2009.
13/07/2018. — A Chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvi-

mento de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.
311512151 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despacho n.º 7036/2018
Por despacho de 24/05/2018 da Reitora da Universidade de Évora, 

foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com o Doutor Feliz Manuel Barrão Minhós, 
na categoria de professor associado com agregação do mapa de pessoal 
desta instituição, na sequência de concurso documental internacio-
nal para a área disciplinar de Matemática, da Escola de Ciências e 
Tecnologia, com direito à remuneração correspondente ao escalão 1, 
índice 245 do Estatuto remuneratório do pessoal docente universitário.

28/06/2018. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade Louro.

311472502 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 7037/2018
Tendo em conta a Resolução do Conselho de Ministros n.º 58/2018, 

publicada na 1.ª série do Diário da República, n.º 89, de 9 de maio, e o 
Despacho n.º 6139/2018, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 119, de 22 de junho, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, e ao abrigo dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
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Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
e dos artigos 109.º e 110.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, 
subdelego no Presidente do Instituto Superior Técnico da Ulisboa, 
Professor Doutor Arlindo Manuel Limede de Oliveira, a competência 
para a prática de todos os atos a realizar no âmbito do procedimento de 
formação do contrato de empreitada de obra pública de Reconversão da 
Gare do Arco do Cego, até ao montante máximo de (euro) 7 500 000,00, 
a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, referido no n.º 1 daquela 
Resolução, e subordinado ao regime do Código dos Contratos Públicos, 
bem como dos demais atos referentes à sua execução.

28 de junho de 2018. — O Reitor, António Cruz Serra.
311473612 

 Instituto de Educação

Aviso n.º 9851/2018
Nos termos do disposto nos artigos 7.º, 48.º, n.º 2, alínea a), e 50.º, 

todos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em conjugação com o disposto 
no n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 
24 de setembro, conjugado com o artigo 1.º do Regulamento de Exten-
são n.º 1 -A/2010, de 2 de março, e após a homologação da Ata do Júri 
constituído para o efeito, torno pública a conclusão, com sucesso, dos 
períodos experimentais, na carreira e categoria de Técnico Superior, 
das mestres:

Andreia Sofia Lúcio Engenheiro, com a classificação final de 
17,20 valores, contratada na sequência do procedimento concursal 
comum para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e 
na categoria de Técnico Superior, na modalidade de contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso 
n.º 7024/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 
26 de junho.

Sara Castanheira de Carvalho Pereira Saraiva, com a classificação final 
de 17,00 valores, contratada na sequência do procedimento concursal 
comum para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e 
na categoria de Técnico Superior, na modalidade de contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso 
n.º 7024/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 
26 de junho.

6 de julho de 2018. — O Diretor Executivo, Nuno Cavalheiro.
311503055 

 Despacho n.º 7038/2018
Por despacho de 20 de abril de 2018 do Diretor do Instituto de Educa-

ção da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de competências, 
foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com período experimental de cinco anos, após aprovação 
em concurso, da Doutora Ana Luísa Pinto da Fonseca Rodrigues, para 
exercer funções como professora auxiliar no Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa, em regime de dedicação exclusiva, posicionada 
no escalão 1, índice 195, com efeitos a partir de 01 de junho de 2018.

26 de junho de 2018. — O Diretor Executivo, Nuno Cavalheiro.
311466558 

 Despacho n.º 7039/2018
Por despacho de 26 de junho de 2018 do Diretor do Instituto de Educa-

ção da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de competências, 
foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com período experimental de cinco anos, após aprovação 
em concurso, da Doutora Mariana Teresa Gaio Alves, para exercer funções 
como Professora Auxiliar, com Agregação, no Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa, em regime de dedicação exclusiva, posicionada 
no escalão 1, índice 220, com efeitos a partir de 01 de julho de 2018.

26 de junho de 2018. — O Diretor Executivo, Nuno Cavalheiro.
311466711 

 Instituto Superior de Agronomia

Despacho n.º 7040/2018
Por despacho da Presidente do Instituto Superior de Agronomia, e para 

os efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
(doravante designada por LTFP), declara -se que o trabalhador Gualter 
Ludgero Pestana da Costa, concluiu com sucesso o período experimen-
tal na carreira de assistente operacional, de acordo com o processo de 
avaliação, elaborado nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da 
LTFP, que se encontra arquivado no seu processo individual.

Por despacho da Presidente do Instituto Superior de Agronomia, e para 
os efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
(doravante designada por LTFP), declara -se que o trabalhador Valentin 
Cosciuc, concluiu com sucesso o período experimental na carreira de 
assistente operacional, de acordo com o processo de avaliação, elaborado 
nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, que se encontra 
arquivado no seu processo individual.

7 de maio de 2018. — A Presidente do Instituto Superior de Agrono-
mia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.

311470697 

 Despacho n.º 7041/2018
Torna -se público, nos termos e para os efeitos do disposto no ar-

tigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, com as alterações introduzi-
das pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de 
abril, 64/2011, de 22 de dezembro e Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, 
e 128/2015, de 3 de setembro, por despacho da Presidente do Instituto 
Superior de Agronomia, de 24 de janeiro de 2018, é renovada a comissão 
de serviço da licenciada Maria Margarida Pedroso Galamba, no cargo 
de direção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão, pelo período de 
três anos, com efeitos a 4 de abril de 2018.

08/05/2018. — A Presidente do Instituto Superior de Agronomia, 
Professora Doutora Amarílis de Varennes.

311470778 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 7042/2018
Tendo por base a deliberação do Conselho Geral n.º 24/2018, de 21 de 

maio de 2018, relativa ao valor das propinas a praticar na Universidade 
do Minho, no ano letivo 2018/2019, para o estudante internacional e 
nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 29.º dos Estatutos da Uni-
versidade.

Determino:
1 — O pagamento do montante de 4.500,00 €, estabelecido para as 

propinas relativas aos ciclos de estudos conducentes ao grau de licen-
ciado cuja gestão é da responsabilidade dos Conselhos Pedagógicos 
das seguintes UOEI: Escola de Direito, Escola de Economia e Gestão, 
Instituto de Ciências Sociais, Instituto de Educação e Instituto de Le-
tras e Ciências Humanas, efetua -se através de uma das modalidades de 
pagamento disponíveis no Portal Académico na área de Pagamentos, 
até ao dia 12 de outubro.

2 — Em alternativa, pode o pagamento das propinas referido no ponto 
anterior ser efetuado em oito prestações, através de uma das modalidades 
de pagamento disponíveis no Portal Académico na área de Pagamentos, 
de acordo com o seguinte plano de pagamentos:

1.ª Prestação — até 12 de outubro — 580,00 €
2.ª Prestação — até 30 de novembro — 560,00 €
3.ª Prestação — até 31 de janeiro — 560,00 €
4.ª Prestação — até 28 de fevereiro — 560,00 €
5.ª Prestação — até 29 de março — 560,00 €
6.ª Prestação — até 30 de abril — 560,00 €
7.ª Prestação — até 31 de maio — 560,00 €
8.ª Prestação — até 28 de junho — 560,00 €

3 — O pagamento do montante de 6.500,00 €, estabelecido para 
as propinas relativas aos ciclos de estudos conducentes ao grau de 
licenciado e aos ciclos de estudos integrados conducentes ao grau de 
mestre cuja gestão é da responsabilidade dos Conselhos Pedagógicos 
das seguintes UOEI: Escola de Arquitetura, Escola de Ciências, Escola 
de Engenharia, Escola de Psicologia e Escola Superior de Enfermagem, 
efetua -se através de uma das modalidades de pagamento disponíveis 
no Portal Académico na área de Pagamentos, até ao dia 12 de outubro.

4 — Em alternativa, pode o pagamento das propinas referido no ponto 
anterior ser efetuado em oito prestações, através de uma das modalidades 


