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4 — A homologação da avaliação dos dirigentes superiores e inter-
médios ou equiparados é, em qualquer caso, da competência exclusiva 
do dirigente máximo do serviço.

Artigo 34.º
Reclamação das avaliações

1 — Do ato de homologação deve ser dado conhecimento ao avaliado 
no prazo de cinco dias úteis.

2 — O prazo para apresentação de reclamação do ato de homologa-
ção é de 5 dias úteis a contar da data do seu conhecimento, devendo a 
respetiva decisão ser proferida no prazo máximo de 15 dias úteis.

3 — Na decisão sobre a reclamação, o dirigente máximo tem em 
conta os fundamentos apresentados pelo avaliado e pelo avaliador, bem 
como os relatórios da comissão paritária ou do CCA sobre pedidos de 
apreciação anteriormente apresentados.

Artigo 35.º
Outras impugnações

1 — Do ato de homologação ou da decisão sobre a reclamação cabe 
impugnação administrativa ou jurisdicional.

2 — A decisão administrativa ou jurisdicional favorável confere ao 
trabalhador o direito a ver revista a sua avaliação ou a ser -lhe atribuída 
nova avaliação.

3 — Sempre que não for possível a revisão da avaliação, designada-
mente por substituição superveniente do avaliador, é competente para 
o efeito o novo superior hierárquico ou o dirigente máximo do serviço, 
a quem cabe proceder a nova avaliação.

Artigo 36.º
Confidencialidade

Os intervenientes no processo de avaliação, bem como todos os 
convidados que participarem nas reuniões dos órgãos e os respetivos 
Serviços responsáveis pelo tratamento da informação estão sujeitos ao 
dever de sigilo nos termos legais.

Artigo 37.º
Desmaterialização do processo de avaliação

O processo de avaliação dos dirigentes e trabalhadores é objeto de 
desmaterialização, sendo as fichas de avaliação, comunicações e notifi-
cações decorrentes do processo avaliativo feitas por recurso a plataforma 
informática nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 conjugado com 
a alínea a) do n.º 2.º, ambos do artigo 112.º do CPA, sendo dispensada 
a assinatura física do processo avaliativo.

Artigo 38.º
Legislação subsidiária

Em tudo o não previsto no presente regulamento, é aplicável o disposto 
na Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, na redação em vigor.

Artigo 39.º
Omissões

As dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente regula-
mento e da Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, são resolvidas por 
despacho reitoral, ouvido o CCA.

Artigo 40.º
Norma revogatória

1 — Com a entrada em vigor do presente regulamento, é revogado o 
Regulamento de Funcionamento do Conselho Coordenador da Avaliação 
da Universidade de Coimbra, aprovado pelo Despacho n.º 2745/2005, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, de 4 de fevereiro.

2 — São, ainda, revogadas todas as normas e circulares internas 
relativas ao SIADAP emitidas em data anterior à vigência do presente 
regulamento.

Artigo 41.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

23 de outubro de 2017. — O Reitor, João Gabriel Silva.
310881624 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Aviso n.º 13202/2017
A Reitora da Universidade de Évora nomeou em 11 de outubro de 

2017, o júri de equivalência de habilitações estrangeiras ao grau de 
mestre em Medicina Veterinária, requerida por Ana Laura Lucas Che-
roto, nos termos do n.º 6 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 283/83 de 21 
de junho, com a seguinte constituição:

Presidente — Doutora Catarina Falcão Trigoso Vieira Branco La-
vrador, Professora Auxiliar da Escola de Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade de Évora

Vogais:
Doutor David Orlando Alves Ferreira, Professor Auxiliar da Escola 

de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora
Doutora Cristina Maria Teixeira Saraiva, Professora Auxiliar da Escola 

de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade de Trás -os -Montes 
e Alto Douro

15/10/2017. — A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Alexandra 
Courinha Martins Lopes Fernandes.

310855501 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Ciências

Despacho n.º 9666/2017
Considerando que Jorge Manuel Duque Lobato foi nomeado, em 

comissão de serviço, para um mandato de três anos, no cargo de Diretor 
Executivo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que o 
referido mandato terminou em 3 de março de 2017;

Considerando a recondução de Jorge Manuel Duque Lobato no cargo 
de Diretor Executivo da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, em comissão de serviço, com efeitos a partir de 3 de março de 
2017, através do Despacho n.º 4007/2017, de 10 de maio;

Considerando a publicação dos novos Estatutos da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), publicados em anexo ao 
Despacho n.º 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;

Considerando que o n.º 2 do artigo 51.º dos referidos Estatutos con-
sagra que “O Diretor é apoiado na sua ação por um Secretário, por 
ele livremente nomeado e exonerado, no qual pode delegar compe-
tências”;

Ao abrigo das competências que me são atribuídas pelo n.º 1 do 
artigo 127.º do Regime jurídico das instituições de ensino superior, 
aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, plasmadas no citado 
n.º 2 do artigo 51.º dos Estatutos da FCUL, determino o seguinte:

1 — Nomeio Jorge Manuel Duque Lobato no cargo de Secretário 
da FCUL, em comissão de serviço, nos termos da legislação suprar-
referida.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 23 de outubro 
de 2017.

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

310877007 

 Faculdade de Medicina Dentária

Regulamento n.º 583/2017
Por deliberação do Conselho Científico da Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade de Lisboa, na sua reunião de 4 de outubro 
de 2017, é criado o Curso de Pós -Graduação Residência Intensiva em 
Técnicas Avançadas de Endodontia, cujo regulamento e plano de estudos 
se publica de seguida.

Curso de Pós -Graduação Residência Intensiva em Técnicas 
Avançadas de Endodontia

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

O presente regulamento aplica -se ao Curso de Pós -Graduação Re-
sidência Intensiva em Técnicas Avançadas de Endodontia, curso não 
conferente de grau da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
de Lisboa, adiante designado por Curso.
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Artigo 2.º
Objetivos

1 — O Curso de Residência Intensiva em Técnicas Avançadas de 
Endodontia é um curso intensivo que tem por finalidade a atualização 
da formação de profissionais de saúde, habilitando -os para a abordagem 
atual das necessidades de tratamentos endodônticos da população. O 
Programa deste curso foca -se predominantemente na aprendizagem de 
técnicas clínicas, sem descurar os aspectos científicos que lhes servem 
de base e as justificam.

2 — O Médico Dentista com o Curso Pós -Graduado Residência In-
tensiva em Técnicas Avançadas de Endodontia deve:

a) Aprender as técnicas avançadas necessárias para efetuar tratamentos 
na área da Endodontia, apropriados a cada caso individual;

b) Conhecer tanto a literatura científica considerada clássica como a 
atual nas áreas da Endodontia relevantes para o curso

c) Estar motivado para realizar formação contínua ao longo da 
vida.

Artigo 3.º
Coordenação do Curso

1 — O Curso é coordenado por um Conselho Coordenador, nomeado 
pelo Conselho Científico da FMDUL.

2 — O Conselho Coordenador tem um presidente, eleito de entre e 
pelos seus membros.

3 — São atribuições do Conselho Coordenador:
a) Proceder à seleção dos candidatos;
b) Propor o número de vagas a fixar e os prazos de candidatura, 

matrícula e inscrição;
c) Coordenar o ensino das unidades curriculares constantes no plano 

de estudos e a respetiva avaliação;
d) Propor alterações ao presente regulamento.

4 — São atribuições do presidente do Conselho Coordenador:
a) Representar o Conselho Coordenador;
b) Convocar e presidir, com voto de qualidade, às reuniões do Con-

selho Coordenador;
c) Exercer em casos urgentes as atribuições do Conselho Coorde-

nador;
d) Zelar pela regularidade das deliberações.

Artigo 4.º
Vagas, Prazos de candidatura e Propinas

1 — O Conselho Científico da FMDUL fixa o número de vagas, sob 
proposta do Conselho Coordenador do Curso.

2 — O prazo para a apresentação de candidaturas, de matrícula e 
inscrição será fixado, em cada edição do curso, pelo Conselho Científico, 
sob proposta do Conselho Coordenador.

3 — Os valores da inscrição e das propinas são fixados pelo Diretor 
da FMDUL.

Artigo 5.º
Condições de matrícula e inscrição

1 — Podem candidatar -se ao Curso os titulares de uma licenciatura ou 
mestrado integrado em Medicina Dentária ou curso superior considerado 
equivalente para efeitos de prosseguimento de estudos;

2 — Os candidatos devem juntar ao boletim de candidatura os se-
guintes documentos:

a) Certidão comprovativa de um dos graus referidos no n.º 1;
b) Curriculum Vitae;
c) Carta(s) de recomendação;
d) Carta de motivação.

Artigo 6.º
Critérios de seleção

1 — A seleção dos candidatos será feita pelo Conselho Coordenador 
do Curso, mediante apreciação curricular, complementada por uma prova 
escrita e a realização de uma entrevista ao candidato.

2 — Na apreciação curricular serão tidos em conta os seguintes ele-
mentos:

a) Classificação da licenciatura ou do mestrado integrado;
b) O exercício profissional de três anos como Médico Dentista;
c) O exercício de atividade docente, publicações e apresentações 

científicas na área da Endodontia;
d) Carta de recomendação de profissionais de reconhecido mérito na 

área da Medicina Dentária;
e) Prática clínica em Endodontia durante o decurso de formação 

pós -graduada que permita ao aluno o desenvolvimento e aplicação 

dos conhecimentos adquiridos bem como a realização de um número 
suficiente de casos clínicos.

3 — Na entrevista serão apreciadas as motivações do candidato, os 
conhecimentos científicos e a disponibilidade do candidato para se 
dedicar ao Curso.

4 — Os resultados serão publicados de modo a permitir a matrícula 
e inscrição dos candidatos selecionados nos prazos definidos pelo Con-
selho Científico.

Artigo 7.º
Condições de funcionamento e avaliação

1 — O Curso organiza -se pelo sistema de créditos curriculares ECTS 
(European Credit Transfer System).

2 — O Curso tem a duração normal de um trimestre em regime de 
tempo parcial, correspondendo a 84 horas e 3 ECTS.

3 — O número total de créditos necessários à conclusão do Curso 
é de 3 ECTS.

4 — A aprovação do curso é expressa no intervalo 10 -20 da escala 
numérica inteira de 0 -20, bem como no seu equivalente na escala euro-
peia da comparabilidade de classificações, nos termos do artigo 19.º do 
Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 107/2008, de 25 de junho.

5 — Às classificações finais poderão ser associadas as menções qua-
litativas de Excelente (18 a 20 valores), Muito Bom (16 e 17 valores), 
Bom (14 e 15 valores), Suficiente (10 a 13 valores) e Reprovado (inferior 
a 10 valores).

Artigo 8.º
Estrutura curricular e plano de estudos

1 — O Curso integra a aprendizagem e prática de técnicas em En-
dodontia, em ambiente de laboratório pré -clínico, além de seminários 
e aulas teóricas.

2 — A estrutura curricular e o plano de estudos constam do Anexo I 
ao presente regulamento.

Artigo 9.º
Diploma

A aprovação no Curso é atestada por uma certidão de registo designada 
de Diploma, nos termos do Decreto -Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro. 
O diploma é acompanhado pelo respetivo suplemento ao diploma e é 
emitido pela FMDUL, no prazo máximo de 90 dias, após a sua requi-
sição pelo interessado.

Artigo 10.º
Entrada em Vigor

Este regulamento, aprovado pelo Conselho Científico em 4 de Outubro 
de 2017, e homologado pelo Diretor da FMDUL, entrará em vigor após 
a sua publicação no Diário da República.

Artigo 11.º
Disposições finais

1 — Em tudo o que este regulamento é omisso, aplica -se o disposto 
no Decreto -Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro e no Regulamento de 
Estudos de Pós -Graduação da Universidade de Lisboa.

2 — O presente regulamento poderá ser revisto em qualquer momento 
por proposta do Conselho Coordenador.

17 de outubro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Luís Miguel Pires 
Lopes.

ANEXO I

Estrutura curricular
1 — Área científica predominante do curso: Endodontia.
2 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

e acumulação de créditos, necessário à conclusão do curso: 3.
3 — Duração normal do curso: 1 trimestre.
4 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a ob-

tenção do diploma: 

Área científica Sigla

ECTS

Obrigatórios Optativos

Endodontia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . END 3 0

Total   . . . . . . . . . . . 3 0
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 Plano de Estudos 

Unidades curriculares
(1)

Área científica
(2)

Tipo
(3)

Tempo de trabalho (horas)
Créditos

(6)
Observações

(7)Total
(4)

Contacto
(5)

Revisão de Literatura Atual   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . END Trimestral 28 8 — S:8 1
Prática laboratorial em Endodontia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . END Trimestral 28 28 — PL:28 1
Seminários Clínicos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . END Trimestral 28 24 — S:24 1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 60 3

 Legenda:
(1) Designação da Unidade Curricular.
(2) Indicar a sigla constante do Quadro Estrutura Curricular.
(3) Indicar a tipologia da Unidade Curricular (anual, semestral ou trimestral).
(4) Na UL, a carga horária total é igual ao número de créditos multiplicado por 28.
(5) Indicar por cada tipo: (T — ensino teórico; TP — teórico -prático; PL — prático e laboratorial; TC — trabalho de campo; S — seminário; 

E — estágio; OT — orientação tutorial; O — outros) o número de horas totais (ex: T — 15; PL: 30).
(6) Número de créditos.
(7) Assinalar sempre que a unidade curricular for optativa.

310857024 

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 9667/2017
Por despacho de 22 de agosto de 2017 do Presidente do Instituto 

Superior Técnico, no uso das suas competências:
Foi renovada a comissão de serviço de Marta de Brito Botelho Graça 

no cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, como Coordenadora do 
Núcleo de Estatística e Prospetiva, a partir de 10 de novembro de 2017, 
nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de 
dezembro, 3B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro.

27 de outubro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.

310882937 

 Edital n.º 872/2017
Faz -se saber que, perante o Instituto Superior Técnico da Universi-

dade de Lisboa (adiante designado por Instituto) e pelo prazo de 30 dias 
úteis a contar do dia imediato ao da publicação do presente Aviso de 
Abertura no Diário da República, está aberto um concurso documental 
internacional para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas, de um Investigador Coordenador, na área cientí-
fica de Ciências Químicas e Radiofarmacêuticas, do Departamento de 
Engenharia e Ciências Nucleares, nos termos dos artigos 9.º, 11.º e 15.º 
do Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril, que aprovou o Estatuto da 
Carreira de Investigação Científica, adiante designado por ECIC.

O despacho conjunto n.º 373/2000, de 31 de março, do Ministro da 
Reforma do Estado e da Administração Pública e da Ministra para a 
Igualdade, determina a obrigatoriedade de nos concursos de ingresso e 
acesso se proceder à seguinte menção:

“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.”

Em conformidade com os artigos 16.º a 27.º do ECIC e demais legis-
lação aplicável, observar -se -ão as seguintes disposições:

I — Despacho de autorização
O lançamento do presente concurso foi autorizado pelo Despacho 

n.º 6858/2017 do Reitor da Universidade de Lisboa, de 13 de julho, 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 152, de 8 de agosto 
de 2017, proferido, sob proposta do Conselho Científico do Instituto, 
depois de confirmada a existência de adequado cabimento orçamental 
e de que o posto de trabalho agora concursado se encontra previsto no 
mapa de pessoal do Instituto e aí caracterizado por ser dever do seu 
titular executar atividades de investigação, atribuídas a um Investigador 
Coordenador da área científica acima indicada no Departamento de En-
genharia e Ciências Nucleares. Foi também observado o que se dispõe 
na Lei do Orçamento do Estado para 2017.

II — Aprovação do presente aviso de abertura
O presente aviso de abertura foi aprovado, nos termos do n.º 1 do ar-

tigo 24.º do ECIC, pelo Júri do concurso na sua reunião de 13 de outubro 
de 2017, conforme ata da reunião aí aprovada em minuta.

III — Área científica. Categoria, carreira e instituição
III.1 — A área científica do presente concurso é a de Ciências Quí-

micas e Radiofarmacêuticas.
III.2 — O Conselho Científico do Instituto não identificou áreas 

científicas afins.
III.3 — O presente concurso é aberto para a contratação, através de 

contrato de trabalho em funções públicas, pelo Instituto de um Inves-
tigador Coordenador, categoria da carreira de investigação prevista na 
alínea c) do artigo 4.º do ECIC,

IV — Requisitos gerais e especiais de admissão a concurso
IV.1 — Requisitos gerais — os definidos no artigo 17.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

IV.2 — Requisitos específicos — os definidos no artigo 12.º do ECIC 
e tendo em conta a circunstância de o Conselho Científico não ter iden-
tificado áreas científicas afins àquela para a qual é aberto o presente 
concurso, só a ele podem ser admitidos:

IV.2.1 — Os investigadores principais, da mesma ou de outra insti-
tuição, da área científica do concurso ou, ainda, os que, embora de área 
diversa, possuam currículo científico relevante nessa área e que, em 
qualquer dos casos, contem o mínimo de três anos de efetivo serviço 
naquela categoria e tenham sido aprovados em provas públicas de ha-
bilitação ou de agregação;

IV.2.2 — Os investigadores coordenadores de outra instituição, da 
área científica do concurso ou, ainda, os que, embora de área diversa, 
possuam currículo científico relevante nessa área;

IV.2.3 — Os indivíduos que possuam o grau de doutor na área cientí-
fica do concurso ou, ainda, os que, embora doutorados em área diversa, 
possuam currículo científico relevante nessa área e que, em qualquer 
dos casos, contem um mínimo de seis anos de experiência profissional 
nessa área após a obtenção do doutoramento e tenham sido aprovados 
em provas públicas de habilitação ou de agregação.

V — Remuneração. Condições de trabalho
V.1 — A remuneração é a da posição da tabela remuneratória única 

equivalente ao vencimento que era devido ao índice 285 do 1.º escalão da 
categoria de Investigador Coordenador, tal como mencionado no anexo I 
do ECIC, excepto se o candidato declarado como vencedor deste con-
curso, estando já contratado em funções pública nesta categoria por uma 
outra instituição, nela aufira uma remuneração de montante superior.

V.2 — As condições de trabalho são as previstas no ECIC, na le-
gislação que regula o contrato de trabalho em funções públicas e nas 
normas regulamentares do Instituto aplicadas aos investigadores por 
ele contratados.

VI — Conteúdo funcional
O conteúdo funcional do lugar a prover é o que se encontra previsto 

no artigo 5.º do ECIC.
VII — Local de trabalho. Tipo de concurso. Número de lugares a 

preencher. Prazo de validade do concurso
VII.1 — O local de trabalho do Investigador Coordenador a contratar 

na sequência deste concurso será no Departamento de Engenharia e 


