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13.5 — A prova de conhecimentos assumirá a forma prática, consis-
tirá na execução de uma obra de acordo com desenhos e especificações 
técnicas, com duração de 3 horas. A avaliação refletirá a competência 
de execução, a qualidade da obra e a escolha das técnicas usadas, sendo 
valorada numa escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração 
até às centésimas.

13.6 — Avaliação psicológica — destinada a avaliar se, e em que 
medida, os candidatos dispõem das restantes competências exigíveis 
ao exercício da função.

13.7 — Avaliação psicológica — é valorada, em cada fase intermédia, 
através das menções classificativas de Apto e Não Apto e, na última fase 
do método, para candidatos que o tenham completado, através dos níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido ou Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores.

13.8 — A avaliação Curricular (AC) — aplicável aos candidatos 
que, cumulativamente, sejam titulares da categoria e se encontrem ou, 
tratando -se de candidatos colocados em requalificação, se tenham, por 
último encontrado, a cumprir ou a executar atribuição, competência ou 
atividades caracterizadoras do posto de trabalho para cuja ocupação o 
presente procedimento foi publicitado.

14 — Na avaliação curricular serão considerados os seguintes ele-
mentos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar:

a) Habilitação académica;
b) Formação profissional, diretamente relacionada com as exigências 

e competências necessárias ao exercício da função;
c) Experiência profissional com incidência sobre a execução de ati-

vidades inerentes ao posto de trabalho em causa;
d) Avaliação de desempenho relativa ao último período em número 

não superior a um biénio, em que o candidato cumpriu ou executou 
atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho 
a ocupar.

14.1 — Este método será valorado numa escala de 0 a 20 valores, 
com valoração até às centésimas.

14.2 — Entrevista de avaliação de competências (EAC) — visa avaliar 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente, os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

14.3 — Entrevista de avaliação de competências (EAC) - é avaliada 
segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido 
ou Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classifica-
ções de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

14.4 — Os candidatos aprovados em cada método de seleção são 
convocados para a realização do método seguinte por uma das formas 
prevista no n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria.

14.5 — Cada método de seleção é eliminatório, sendo excluídos os 
candidatos que não compareçam a qualquer um, ou que obtenham uma 
classificação inferior a 9,5 valores num deles, não lhe sendo aplicado o 
método de seleção seguinte.

15 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
disponibilizada na página eletrónica da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa.

16 — Classificação Final:
16.1 — A classificação final (CF) dos candidatos expressa -se numa 

escala de 0 a 20 valores, com expressão até às centésimas, de acordo 
com a especificidade de cada método, através da aplicação da seguinte 
fórmula:

CF = (PC * 60 %) + (AP * 40 %)

em que:
CF = Classificação Final
PC = Prova de Conhecimentos
AP = Avaliação Psicológica

17 — Para os candidatos que se encontram na situação descrita no 
ponto 13.8 do presente aviso, a classificação final (CF) será obtida numa 
escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas 
através da seguinte fórmula:

CF = (AC * 60 %) + (EAC * 40 %)

em que:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EAC = Entrevista de Avaliação por Competências

18 — Em situações de igualdade de valoração, serão observados os 
critérios de ordenação preferencial estipulados no artigo 35.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.

19 — Nas atas do Júri constam os parâmetros de avaliação e respe-
tiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 
classificativa e os sistemas de valoração final, que serão facultados aos 
candidatos, sempre que solicitados.

20 — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 30.º da referida 
Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas no seu n.º 3, para a realização da audiência aos interessados, 
nos termos do Código Administrativo.

21 — O exercício do direito de participação dos interessados deverá ser 
feito através do preenchimento do formulário tipo, de utilização obrigató-
ria, disponível no site da Faculdade de Arquitetura www.fa.ulisboa.pt.

22 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e 
às exclusões ocorridas no decurso da aplicação dos métodos de seleção 
é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1 e 3 do 
artigo 30.º e nos n.os 1 a 5 do artigo 31.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.

23 — Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da referida Portaria, a lista 
após homologação é publicada na 2.ª série do Diário da República, 
afixada em local visível e público das instalações deste Serviço e dis-
ponibilizada na página eletrónica.

24 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.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, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publica-
ção, a partir da data da publicação (no DR), na página eletrónica da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e por extrato, no 
prazo máximo de três dias úteis contado da mesma data, num jornal de 
expansão nacional.

25 — Composição do júri:
Presidente — Doutor Paulo Alexandre Santos Dinis, Coordenador do 

Centro Oficinal da Faculdade de Arquitetura da UL;
Vogais efetivos:
Arq.ª Carla Maria Ribeiro Alves Sardinha, Técnica Superior da 

Faculdade de Arquitetura da UL, que substituirá o Presidente do Júri 
nas suas faltas e impedimentos e Lic. Fábio Micael Costa Bernardino 
Técnico, Superior da Secção dos Recursos Humanos da Faculdade de 
Arquitetura da UL;

Vogais suplentes:
Doutor Carlos Alexandre Coutinho Mesquita Coordenador do Gabi-

nete Técnico e Obras da Faculdade de Arquitetura da UL;
Desig. Ricardo Nelson Carvalho Lucas, Técnico Superior da Facul-

dade de Arquitetura da UL.

26 — 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.”

27 — Quota de emprego: Havendo concorrentes deficientes, e em 
igualdade de classificação, o mesmo terá preferência sobre qualquer outo 
candidato, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro.

8 de novembro de 2017. — O Presidente da Faculdade, Doutor João 
Pardal Monteiro.

310907366 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 10259/2017
Considerando que o Conselho de Gestão da Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa deixou de ser constituído pelo Diretor, pelo 
Diretor Executivo e por um vogal designado pelo Diretor, conforme 
decorria do n.º 1 do artigo 58.º dos Estatutos da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa, publicados em anexo ao Despacho 
n.º 14440 -B/2013, do Reitor da Universidade de Lisboa, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro;

Considerando que, a partir de 23 de outubro de 2017, aquele órgão 
de governo passou a ser composto pelo Diretor, pelo Secretário, por 
um Subdiretor e por até dois vogais designados pelo Diretor, conforme 
consagra o artigo 74.º dos Estatutos da Faculdade de Ciências da Uni-
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versidade de Lisboa, publicados em anexo ao Despacho n.º 9251/2017, 
do Reitor da Universidade de Lisboa, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 203, de 20 de outubro;

Ao abrigo da competência que me é atribuída pelo citado artigo 74.º 
dos Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
determino o seguinte:

1 — Designo para o Conselho de Gestão, Jorge Augusto Mendes de 
Maia Alves, Subdiretor, e as vogais, Paula Margarida Duarte Santos 
Marques de Azevedo Montenegro, chefe de divisão da Área Financeira 
da Direção Financeira e Patrimonial, e Andreia Costa Lemos Pinto de 
Rezende, Coordenadora do Gabinete Jurídico.

2 — As designações referidas no número anterior produzem efeito a 
partir de 23 de outubro de 2017.

3 — Publique -se no Diário da República.
24 de outubro de 2017. — O Diretor, José Artur Martinho Simões.

310906207 

 Faculdade de Medicina Dentária

Despacho (extrato) n.º 10260/2017
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Uni-

versidade de Lisboa, de 9 de junho de 2017, por delegação do Reitor 
da UL, foram autorizadas as renovações dos contratos a termo certo e 
em regime de tempo parcial, com início em 01/08/2017 e términos em 
30/06/2018, referente aos seguintes docentes:

Doutora Alda Reis Tavares;
Dr.ª Ana Beatriz Batalha Mendes;
Dr.ª Ana Catarina Ferreira Franco Sousa Coito;
Dr.ª Ana Filipa de Fortuna Bombert;
Dr.ª Ana Isabel da Silva Pequeno Lamy;
Dr.ª Ana Inês Loureiro Jorge;
Dr.ª Ana Lúcia Lourenço Coutinho Correia Gregório Pinto Simões;
Dr.ª Ana Luísa Gouveia Baptista Marques da Silva;
Dr.ª Ana Maria Guerreiro Peleija;
Dr. António Carlos de Carvalho Toscano;
Dr. António Maria Sampaio Amorim Afonso;
Dr. António Miguel de Almeida Barbas Ferreira Gândara;
Dr. André Tsou Chen;
Dr. Bernardo Melo Sousa Neves;
Dr. Bernardo Monteiro Pinto Romão de Sousa;
Dr. Bruno Miguel dos Santos Seabra;
Dr. Carlos Manuel Soares Moura Guedes;
Dr.ª Carolina Eva Ferreira Damião Ferreira Espírito Santo;
Dr.ª Catarina Lino Neto Nogueira Cortes Martins;
Dr.ª Cláudia Sofia Cavaco Martins;
Dr. Diogo Miguel da Costa Cabecinha Viegas;
Dr. Diogo Vítor de Oliveira Alfaiate Valério Fragoso;
Dr.ª Filipa Brazão Santos Morais de Almeida;
Dr.ª Filipa Pereira Bernardes Vilarinho Valente;
Dr. Francisco Gonçalves Pereira Brandão de Brito;
Dr.ª Helena Sofia Ferreira Conde Franco;
Dr.ª Inês Galhim do Carmo Faria;
Dr.ª Inês Maria Cardoso Martins Neves Cardoso;
Dr.ª Isabel Maria da cruz Beleza de Vasconcelos Ferreira;
Doutora Iva Susana Andrade Martins;
Dr.ª Joana Mendes Lopes da Silva Saloio;
Dr.ª Joana Moutinho Figueiredo Bento;
Dr. João António Carvalho Paulo;
Dr. João Dias Branco;
Dr. João Pedro de Almeida Rato Amaral;
Dr. João Tiago da Silva Ferreira;
Dr. Jorge Pessoa Ferreira da Costa;
Dr.ª Karina Neves Veiga;
Dr. Leonel José de Menezes Aguiar Briz González;
Dr. Lino Manuel Cerejeira Torres;
Dr. Luís António dos Santos Redinha;
Dr. Manuel Alexandre Júdice de Oliveira Guerreiro;
Dr. Manuel Júlio Silva Almeida Marques;
Dr.ª Maria Cristina Gomes Alves da Costa Mimoso;
Dr.ª Maria Helena Teixeira Rebelo;
Dr.ª Maria Margarida Assis Lopes Santos Henriques;
Doutora Maria Marise Simões de Almeida;
Dr.ª Maria Teresa Almeida Guerra Mendes;
Dr.ª Mariana Freitas Brito da Cruz;
Dr. Mário Jorge Rito Dias Pereira;
Dr. Mauro Filipe Batista Guerra Pessanha;
Dr.ª Natascha Lília Margarida de Sequeira Fernandes;

Dr.ª Natércia da Conceição Faia Canhão;
Dr. Nuno Miguel Rosa Fernandes Leal;
Dr.ª Patrícia Sofia de Carvalho Ferreira Gomes Amaral de Almeida;
Dr. Pedro Fernando May Pereira da Costa;
Dr. Pedro Luís Crispim dos Santos;
Dr. Pedro Miguel Lopes de Almeida e Costa;
Dr. Pedro Miguel Mendes Rabaço;
Dr.ª Raquel Marisa Ribeiro Fernandes da Eira;
Dr. Ricardo Jorge Seabra Vieira Marcelo;
Dr.ª Rita Diniz da Gama de Sousa de Macedo Leite da Silva;
Dr.ª Rita Simões Martins da Silva;
Dr. Ruben Teófilo Vasconcelos Moreira Rocha Trindade;
Dr. Rui Fernando do Vale Caseiro;
Dr. Rui Jorge Faria Pereira da Costa;
Dr.ª Sandra Martins Amaral da Silva Pires;
Dr.ª Sara Almeida Santos de Magalhães de Vallêra;
Dr.ª Sofia Margarida da Cruz Ambrósio;
Dr.ª Susana Rosário Valbom Morgado;
Dr.ª Tânia Maria Vilela Alves Miranda.
Por despacho do Diretor desta Faculdade, de 9 de junho de 2017, 

proferido por delegação, foi autorizado o contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, nos termos do ECDU a João Pedro 
Caramujo Ribeiro Canta, como Assistente Convidado, em regime de 
tempo parcial, de 50 %, escalão 1, índice 140, com início em 01/08/2017 
e términos a 31/01/2018.

(Não carece de visto prévio do T.C.).

08/11/2017. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
310908087 

 Instituto Superior Técnico

Aviso n.º 14120/2017

Procedimento concursal para o preenchimento de 1 posto de tra-
balho na carreira e categoria de Técnico superior, do mapa de 
pessoal do IST, para a área de Apoio Técnico, Laboratórios e 
Oficinas — Departamento de Física (32/TA/2017).
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.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 público que, por despacho do 
Presidente do Instituto Superior Técnico, de 17 de outubro de 2017, se 
encontra aberto procedimento concursal comum para constituição de 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado através de con-
trato de trabalho em funções públicas, tendo em vista o preenchimento 
de 01 (um) posto de trabalho no Mapa de Pessoal do Instituto Superior 
Técnico da carreira e categoria de Técnico superior, para a área de Apoio 
Técnico, Laboratórios e Oficinas — Departamento de Física.

Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, diploma que 
aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua redação 
atual (doravante designada por LTFP), Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril 
(doravante designada por Portaria), Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, 
diploma que aprovou o Orçamento de Estado para 2017 (doravante de-
signada por LOE 2017), e a Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro 
(diploma que aprovou a tabela remuneratória única).

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Regime da Valorização 
Profissional dos Trabalhadores com Vínculo de Emprego Público, apro-
vado em anexo à Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, a Direção -Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) emitiu, a 
9 de outubro de 2017, a declaração de inexistência de trabalhadores 
em situação de valorização profissional, com o perfil adequado ao 
exercício das funções identificadas como necessárias para o posto de 
trabalho em causa.

Para os efeitos do estipulado no artigo 4.º da Portaria, declara -se não 
estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo, 
tendo sido efetuada consulta à Direção -Geral da Qualificação dos Tra-
balhadores em Funções Públicas (INA) enquanto Entidade Centralizada 
para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), a qual decla-
rou, a 20 de outubro de 2017, a inexistência, em reserva de recrutamento, 
de qualquer candidato com o perfil adequado ao posto de trabalho a 
ocupar, em virtude de ainda não ter decorrido qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento.

O presente processo assume a forma de procedimento concursal 
comum, constituindo -se reserva de recrutamento no organismo para 
todos os candidatos aprovados e não contratados, válida pelo prazo de 
18 meses, nos termos do artigo 40.º da Portaria.


