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ANEXO I
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 Aviso n.º 7812/2017
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Tra-

balho em Funções Públicas (LTFP), conjugados com o artigo 19.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público 
que, por despacho autorizador de 27 -04 -2017 do Reitor da Universi-
dade de Lisboa, Prof. Doutor António Cruz Serra, se encontra aberto 
procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis contados a 
partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República, 
para preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e categoria de 
Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para exercer funções no Núcleo de 
Mobilidade do Departamento de Relações Externas e Internacionais dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa.

1 — Tipo de concurso: o presente aviso reveste a forma de pro-
cedimento concursal comum, por inexistir reserva de recrutamento 
constituí da, quer no próprio serviço, quer na ECCRC — Entidade Cen-
tralizada de Constituição de Reservas de Recrutamento, porquanto 
não foram ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos 
artigos 41.º e seguintes da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro 
alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e verificada ainda 
a inexistência de candidatos em regime de requalificação, nos termos 
da Portaria 48/2014, de 26 de fevereiro, na sequência de procedimento 
prévio promovido junto da Direção -Geral da Qualificação dos Traba-
lhadores em Funções Públicas.

2 — Modalidade de contrato: o procedimento concursal destina -se 
à ocupação de 1 (um) posto de trabalho, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previsto no 
mapa de pessoal dos Serviços da Reitoria da Universidade de Lisboa, 
de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei Geral do Tra-
balho em Funções Públicas publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho.

3 — Enquadramento legal: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril; Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.

4 — Local de trabalho: o posto de trabalho situa -se nas instalações 
da Universidade de Lisboa.

5 — Caracterização geral do posto de trabalho: o posto de trabalho 
inerente ao presente procedimento concursal envolve o exercício de 
funções da carreira geral de Técnico Superior, tal como descritas no 
anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

5.1 — O Técnico Superior desempenhará funções no Núcleo de Mo-
bilidade do Departamento de Relações Externas e Internacionais dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, designadamente:

Recolher de informação sobre a Universidade de Lisboa e o seu posi-
cionamento no contexto das universidades portuguesas e europeias;

Participar na preparação, elaboração, apresentação e análise de proje-
tos a programas de financiamento a nível da União Europeia no domínio 
do Ensino Superior;

Recolher e divulgar legislação e outros documentos informativos 
pertinentes para a atividade da Universidade de cariz internacional;

Gerir os processos individuais e respetivo pagamento de bolsas dos 
participantes dos programas de mobilidade;

Elaborar estudos, pareceres, informações e outros documentos de 
caráter técnico de acordo com a atividade do Núcleo;
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Analisar e emitir pareceres sobre documentos contratuais e regula-
mentos dos programas de mobilidade;

Gerir as plataformas Mobility Tool e OLS;
Prestar informação sobre a Universidade de Lisboa, a sua oferta e os 

programas de mobilidade ao público nacional e internacional;
Promover a mobilidade de estudantes recebidos e enviados;
Apoiar a organização de atividades que promovam a disseminação 

de resultados dos projetos geridos pelo Núcleo e de promoção da visi-
bilidade da Universidade num contexto nacional e Europeu;

Produzir conteúdos informativos e/ou promocionais no âmbito da 
esfera de atuação.

6 — Posição remuneratória: A determinação do posicionamento re-
muneratório ora proposta terá em conta o preceituado no artigo 38.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no n.º 2, alínea b), do artigo 8.º, do 
Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, conjugados com as limitações 
impostas pelo artigo 42.º da Lei n.º Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro 
(Orçamento do Estado para 2015) mantido em vigor pelo artigo 19.º 
da Lei n.º 42/2017, de 28 de dezembro (Orçamento do Estado para 
2017), sendo a posição remuneratória de referência a 2.ª posição da 
carreira/categoria de Técnico Superior, ou seja, o nível remuneratório 
15.º, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, 
num montante pecuniário de 1.201,48€ (mil duzentos e um euros e 
quarenta e oito cêntimos), ao abrigo da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro, e do Decreto -Lei n.º 144/2014, de 30 de setembro, de 
acordo com a verba disponível cabimentada.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Ser detentor, até à data limite para apresentação das candi-

daturas, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 Anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Titularidade de licenciatura ou grau superior, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

7.3 — Constituem condições preferenciais:
Formação na área de Ciências Sociais, preferencialmente Relações 

Internacionais ou Direito;
Experiência profissional na área de relações internacionais, ao nível 

do Ensino Superior;
Experiência comprovada no acompanhamento e gestão de projetos 

de financiamento europeu;
Experiência comprovada na utilização das plataformas Europeias 

Mobilty Tool e OLS;
Domínio de Microsoft Office, nomeadamente fortes conhecimentos 

de Excel;
Facilidade de utilização de ferramentas informáticas;
Sólidos conhecimentos da língua inglesa;
Fluência em língua francesa e espanhola;
Capacidade de trabalho em equipa e de partilha de tarefas;
Tolerância à pressão;
Comprovada capacidade de organização e planeamento;
Elevado sentido de responsabilidade para com o serviço;
Bom relacionamento interpessoal.

7.4 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o procedimento, de acordo com o disposto na 
alínea l), n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, 
na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

7.5 — Em cumprimento do estabelecido nos n.º 3 e 4 do artigo 30.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento inicia -se de entre trabalha-
dores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
e por despacho autorizador de 27 -04 -2017 do Reitor da Universidade de 
Lisboa, em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado, proceder -se -á ao recrutamento de trabalhadores com relação 

jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável 
ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.

8 — Prazo de candidatura: o prazo para apresentação de candidaturas 
é de 10 dias úteis contados a partir da publicação do presente aviso no 
Diário da República.

9 — Forma e local de apresentação da candidatura:
9.1 — Nos termos do artigo 27.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, as 
candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, em suporte 
papel, mediante o preenchimento do formulário tipo de candidatura, 
aprovado pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, de 8 de maio, e 
que se encontra disponível no sítio da Universidade de Lisboa, em 
www.ulisboa.pt, podendo ser entregues, pessoalmente, durante o horário 
normal de expediente, ou remetidas por correio registado com aviso de 
receção, até ao termo do prazo, para: Departamento de Recursos Hu-
manos da ULisboa Candidaturas, Edifício da Reitoria da Universidade 
de Lisboa — Alameda da Universidade, 1649 -004 Lisboa.

9.2 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

9.3 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

Curriculum Vitae detalhado, devidamente datado e assinado;
Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
Fotocópia legível dos certificados das ações de formação profis-

sional;
Documentos comprovativos da experiência profissional dos candi-

datos, com indicação precisa dos anos, meses e dias desse tempo de 
trabalho.

Os candidatos titulares de uma relação jurídica de emprego público, 
para além dos elementos acima indicados, deverão, igualmente, apre-
sentar:

Declaração emitida pelo organismo ou serviço onde o candidato exerce 
funções ou pertence, devidamente atualizada, da qual conste, de forma 
inequívoca, a modalidade da relação jurídica de emprego público que 
detém, a categoria e posição remuneratória detida e a antiguidade na 
categoria, na carreira e na função pública, bem como as avaliações de 
desempenho relativas aos últimos três anos e, na sua ausência, o motivo 
que determinou tal facto.

Declaração de conteúdo funcional, emitida pelo serviço ou organismo 
onde o candidato exerce funções ou pertence, devidamente atualizada 
e autenticada, da qual constem as atividades que se encontra a exercer 
inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade 
das mesmas, em conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal 
aprovado.

9.4 — A não apresentação dos documentos acima enumerados impos-
sibilita a admissão do candidato ao presente procedimento concursal, 
implicando a sua exclusão do mesmo. O não preenchimento ou o preen-
chimento incorreto dos elementos relevantes do formulário de candi-
datura determina a exclusão do candidato do procedimento concursal. 
Serão excluídas as candidaturas que não satisfaçam, cumulativamente, 
os requisitos e formalidades apontados no presente aviso.

10 — Métodos de seleção:
10.1 — Nos termos do disposto no artigo 36.º, da Lei Geral do Tra-

balho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, serão adotados os seguintes métodos de seleção:

Métodos de seleção obrigatórios: provas de conhecimentos (PC) e 
avaliação psicológica (AP);

Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista profis-
sional de seleção (EPS).

10.2 — Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 36.º, da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, exceto quando afastados, por escrito, pelos candidatos 
que, cumulativamente, sendo titulares da carreira/categoria se encontrem 
a cumprir ou a executar, ou encontrando -se em situação de requalificação 
tenham estado, por último, a desempenhar a atribuição, competência 
ou atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o 
procedimento foi publicitado, os métodos de seleção adotados, serão:

Métodos de seleção obrigatórios: avaliação curricular (AC) e entre-
vista de avaliação de competências (EAC).

Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista profis-
sional de seleção (EPS).

11 — Prova de conhecimentos (PC): visa avaliar os conhecimentos 
académicos e/ ou profissionais e as competências técnicas dos candi-
datos necessárias ao exercício de determinada função. As competências 
técnicas traduzem -se na capacidade para aplicar os conhecimentos a 
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situações concretas e à resolução de problemas, no âmbito da ativi-
dade profissional. A prova de conhecimentos incide sobre conteúdos 
de natureza genérica e/ ou específica, diretamente relacionados com 
as exigências da função, nomeadamente, o adequado conhecimento da 
língua portuguesa.

11.1 — A prova de conhecimentos é escrita, de natureza teórica e de 
realização individual, sendo a incorreção na expressão escrita um fator 
eliminatório, com consulta. Terá uma duração de 90 (noventa) minutos, 
e versará sobre os seguintes temas e respetiva legislação/bibliografia:

Administração Pública:
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (com as respetivas alterações);
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, Código do Procedimento 

Administrativo;
Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, Sistema Integrado de Gestão 

e Avaliação na Administração Pública (com as devidas alterações).

Orgânica e funcionamento da Universidade de Lisboa, dos Serviços 
Centrais da Universidade de Lisboa e do Regime Jurídico das Instituições 
de Ensino Superior:

Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, Diário da República, 1.ª sé-
rie — N.º 174 — 10 de setembro de 2007, Regime Jurídico das Insti-
tuições de Ensino Superior;

Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, Diário da República, 2.ª sé-
rie — N.º 42, de 01 de março, Estatutos da Universidade de Lisboa;

Despacho n.º 7680/2016, Diário da República, 2.ª sé-
rie — N.º 111 — 09 de junho, Estatutos dos Serviços Centrais da Uni-
versidade de Lisboa.

Temas específicos da atividade para que é aberto o concurso:
Estatuto do Estudante Internacional (Decreto -Lei n.º 36/2014 de 10 

de março)
Decreto -Lei n.º 42/2005, Diário da República — 1.ª série  -A, N.º 37, 

de 22 de fevereiro, Princípios reguladores de instrumentos para a criação 
do Espaço Europeu de Ensino Superior (ECTS)

Decreto -Lei n.º 107/2008, Diário da República, 1.ª série — N.º 7, 
de 25 de junho,

Portaria n.º 30/2008, Diário da República, 1.ª série — N.º 7 — 10 de 
janeiro, Suplemento ao Diploma

Reconhecimento de graus académicos superiores estrangeiros 
(Decreto -Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro e Portaria n.º 29/2008, de 
10 de agosto, Deliberações genéricas da Comissão de Reconhecimento 
de Graus Estrangeiros, Despachos do Diretor -Geral do Ensino Superior 
sobre regras de conversão de classificações estrangeiras para a escala 
de classificação portuguesa)

Erasmus+ Programme Guide, Version 2 (2017), http://ec.europa.
eu/programmes/erasmus -plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/
erasmus -plus -programme -guide_en.pdf

‘Erasmus+’: o Programa Comunitário para a educação, formação, 
juventude e desporto (Regulaion (EU) No 1288/2013 of the European 
Parliament and of the Council, 11 de dezembro de 2013)

Apoiar o crescimento e o emprego — Uma agenda para a moder-
nização dos sistemas de ensino superior da Europa (COM(2011) 567 
final — Comunicação da Comissão)

A strategy for smart, sustainable and inclusive growth (COM(2010) 
2020, Comunicação da Comissão, EUROPE 2020)

Relatório conjunto de 2015 do Conselho e da Comissão sobre a apli-
cação do quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da 
educação e da formação (EF 2020) Novas prioridades para a cooperação 
europeia no domínio da educação e da formação (2015/C 417/04), 15 
de dezembro

A strategic framework for European cooperation in education and 
training (ET 2020), (Council conclusions, de12 de maio de 2009 on OJ 
C 119, 28.5.2009, p. 2 -10)

European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. Modernisation of 
Higher Education in Europe: Academic Staff — 2017. Eurydice Report. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union;

A Beginner’s Guide to EU Funding http://ec.europa.eu/archives/bud-
get/funding/printpdf/budget_ -_ -_.pdf

Erasmus+ International Credit Mobility, Dos and don’ts for applicants, 
November 2016 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus -plus/sites/
erasmusplus/files/library//credit -mobility -guidance_en.pdf

Erasmus+ International Credit Mobility, Guide on Amendments to the 
Beneficiary Grant Agreement, http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
-plus/sites/erasmusplus/files/library//ka107 -amendment -agreements_en.pdf

Erasmus+ International Credit Mobility, Handbook for Higher Edu-
cation Institutions, Version 1.0 — February 2017, https://ec.europa.
eu/programmes/erasmus -plus/sites/erasmusplus/files/international -credit-
-mobility -handbook_en.pdf

Recommendations on the inclusion of higher education students and 
staff with physical, mental or health -related conditions in the Eras-
mus+ programme for Higher Education Institutions, https://ec.europa.
eu/programmes/erasmus -plus/sites/erasmusplus/files/erasmus -plus-
-recommendations -higher -education_en.pdf https://eacea.ec.europa.
eu/erasmus -plus_en http://www.erasmusmais.eu/

http://iaeste.org/
http://www.studyinportugal.edu.pt/
https://www.dges.gov.pt/pt http://www.ulisboa.pt/

12 — Avaliação psicológica (AP): a avaliação psicológica visa avaliar, 
através de técnicas de natureza psicológica, aptidões, características 
de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e 
estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de 
trabalho a ocupar, tendo como referência o perfil de competências pre-
viamente definido.

13 — Entrevista profissional de seleção (EPS): visa avaliar de forma 
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comporta-
mentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entre-
vistador e o entrevistado, bem como a capacidade de comunicação e o 
relacionamento interpessoal.

14 — Avaliação curricular (AC): visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente, a habilitação académica e/ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida.

15 — Entrevista de avaliação de competências (EAC): a entrevista de 
avaliação de competências visa avaliar numa relação interpessoal, infor-
mações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados 
com as competências requeridas para o exercício da função.

16 — Valoração dos métodos de seleção:
Na prova de conhecimentos é adotada a escala de 0 a 20 valores, 

considerando -se a valoração até às centésimas;
A avaliação psicológica é valorada em cada fase intermédia através 

das menções classificativas de Apto e Não Apto e na última fase do 
método, para os 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;

A entrevista profissional de seleção é avaliada segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores;

A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se a valoração até às centésimas;

A entrevista de avaliação de competências é avaliada segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido ou Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores.

17 — Tendo em consideração a urgência do presente procedimento, 
devido à carência de recursos humanos no Departamento de Relações 
Externas e Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade de Lis-
boa, nos termos previstos no artigo 8.º, n.º 1, da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os métodos de seleção serão 
aplicados de forma faseada.

18 — Classificação final:
18.1 — A classificação final (CF) será obtida numa escala de 0 a 

20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula:

CF = (PC × 45 %) + (AP x 25 %) + (EPS × 30 %)

18.2 — Para os candidatos que se encontrem na situação descrita no 
ponto 10.2 do presente aviso, a classificação final (CF) será obtida numa 
escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

CF = (AC × 45 %) + (EAC × 25 %)+ (EPS × 30 %)

18.3 — São excluídos do procedimento os candidatos que tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, 
não lhes sendo aplicado o método ou fase seguintes.

18.4 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos mé-
todos de seleção é equivalente à desistência do presente procedimento 
concursal.

19 — Exclusão e notificação dos candidatos: os candidatos excluídos 
são notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) 
do n.º 3, do artigo 30.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com 
as alterações que lhe foram introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril. Os candidatos admitidos são convocados para a realização 
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dos métodos de seleção, nos termos do artigo 32.º da mesma Portaria. 
Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados 
para a realização do método seguinte nos mesmos termos.

20 — Composição e identificação do Júri:

Presidente — Luis Carlos Guimarães Carvalho, Diretor Executivo 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

1.º Vogal Efetivo — Isabel Maria de Castro Pereira França Henriques, 
Diretora do Departamento de Relações Externas e Internacionais dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

2.º Vogal Efetivo — Maria João Minhota Antunes Caiado, Coor-
denadora do Núcleo de Mobilidade do Departamento de Relações 
Externas e Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa;

1.º Vogal Suplente — Cláudia de Nittis Ferreira de Pereira Correia, 
Coordenadora do Núcleo de Saúde do Estádio Universitário de Lisboa 
da Universidade de Lisboa;

2.º Vogal Suplente — Sofia Margarida Serra Dias da Cruz, Coordena-
dora do Núcleo de Comunicação do Departamento de Relações Externas 
e Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa.

O presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

21 — As atas 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.

22 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que este 
efetuou sob compromisso de honra e das informações que considere 
relevantes para o procedimento.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos 
termos da lei.

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

23.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será pu-
blicitada em local visível e público dos Serviços Centrais da Univer-
sidade de Lisboa, sitos no Edifício da Reitoria da Universidade de 
Lisboa — Alameda da Universidade, 1649 -004 Lisboa e colocada no 
Portal da Universidade de Lisboa em www.ulisboa.pt.

23.2 — Em caso de igualdade de valoração, serão adotados os cri-
térios de ordenação preferencial estabelecidos nas disposições legais 
aplicáveis.

23.3 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada 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 primeiro dia útil seguinte à presente 
publicação, a partir da data da publicação (no Diário da República), 
na página eletrónica da Universidade de Lisboa e por extrato, no prazo 
máximo de três dias úteis contado da mesma data, num jornal de ex-
pansão nacional.

23 de junho de 2017. — A Administradora da Universidade de Lisboa, 
Ana Maduro.

310588461 

 Faculdade de Direito

Contrato (extrato) n.º 491/2017
Autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, em regime de tenure, precedido de concurso documental, 
aos Doutores Maria Adelaide Teles de Menezes Correia Leitão, Rui 
Carlos Gonçalves Pinto, e Ana da Paz Ferreira da Câmara Perestrelo 
de Oliveira em regime de tempo integral, na categoria de professor 
associado, para o mapa de pessoal docente da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, com vencimento correspondente ao escalão 1 
índice 220, da tabela aprovada pelo Decreto -Lei n.º 408/89, de 18 de 
novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 76/96, 
de 18 de junho, com efeitos a partir da data da publicação no Diário 
da República.

(Isento de fiscalização prévia do T.C.)
19 de junho de 2017. — O Diretor da Faculdade de Direito da Uni-

versidade de Lisboa, Professor Doutor Pedro Romano Martinez.
310587781 

 Faculdade de Letras

Despacho n.º 6103/2017
Foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo 

resolutivo certo, com José Filipe Pereira da Silva, com efeitos a partir 
de 01 de maio de 2017 e termo a 09 de junho de 2017, com a categoria 
de Professor Associado Convidado, sem remuneração, nos termos do 
artigo 32.º -A do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado 
em anexo do Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.

1 de junho de 2017. — O Diretor da FLUL, Professor Doutor Paulo 
Farmhouse Alberto.

310586193 

 Despacho n.º 6104/2017
Foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a termo 

resolutivo certo, com David Michael Greer, com início a 01 de junho 
de 2017 e termo a 31 de maio 2019, com a categoria de Leitor, em 
regime de dedicação exclusiva e o vencimento correspondente ao Es-
calão 3, índice 155, nos termos dos artigos 17.º e 33.º do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária, republicado em anexo do Decreto -Lei 
n.º 205/2009 de 31 de agosto.

5 de junho de 2017. — O Diretor da FLUL, Professor Doutor Paulo 
Farmhouse Alberto.

310586152 

 Instituto Superior de Economia e Gestão

Despacho (extrato) n.º 6105/2017
Por despacho de 25 de janeiro de 2017, do Presidente do Insti-

tuto Superior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa, 
proferido por delegação de competências, do Reitor da mesma 
Universidade:

Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, da Dou-
tora Maria Cândida Vergueiro Monteiro Cidade Mourão, mediante a 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, em regime de tenure, na categoria de Professora As-
sociada com Agregação, escalão 3, índice 265, da tabela aplicável aos 
docentes universitários, em regime de dedicação exclusiva, a partir de 
25 de janeiro de 2017.

Por força da aplicação no artigo 39.º e artigo 42.º e artigo 56.º da Lei 
n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, artigo 38.º e 42.º da Lei n.º 82 -B/2014 
de 31 de dezembro e n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016 de 28 de 
dezembro o docente irá manter a remuneração que auferia anterior-
mente.

21 de junho de 2017. — O Presidente, Prof. Doutor Mário Fernando 
Maciel Caldeira.

310581665 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 483/2017
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universi-

tária, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com 
a redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, 
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 168, de 31/08/2009, o 
Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel 
Bensabat Rendas, por despacho de 15 de maio de dois mil e dezassete, 
faz saber que está aberto concurso documental, pelo prazo de 30 dias 
úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no Diário 
da República, para recrutamento de 1 posto de trabalho de Professor 
Associado na área disciplinar de Gestão/ Investimentos da Faculdade 
de Economia desta Universidade.

O presente concurso é documental, tem carácter internacional e rege -se 
pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária e pelo Regulamento dos Concursos da 
Carreira Docente da Universidade Nova de Lisboa, publicado em anexo 
ao Despacho n.º 3012/2015, no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, 
de 24 de março de 2015.


