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ao escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino 
superior universitário.

23 de janeiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311117155 

 Contrato (extrato) n.º 149/2018
Por despacho 22 de setembro de 2017 do Reitor da Universidade do 

Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com a Licenciada Rita Isabel de Brito Gonçal-
ves Veiga, na categoria de assistente convidada, em regime de tempo 
parcial a 27,5 %, para a Escola Superior de Saúde da Universidade do 
Algarve, no período de 22 de setembro de 2017 a 21 de setembro de 
2018, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 
da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico, 
considerando -se rescindido o contrato anterior.

24 de janeiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311117163 

 Contrato (extrato) n.º 150/2018
Por despacho de 17 de agosto de 2017 da Vice -reitora, Professora 

Doutora Ana Maria de Melo Sampaio de Freitas, em substituição do 
Reitor da Universidade do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo com o Licenciado José 
Carlos Gonçalves Júnior, na categoria de professor adjunto convidado, 
em regime de acumulação a 50%, para a Escola Superior de Gestão, 
Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, no período de 14 de 
outubro de 2017 a 13 de outubro de 2018, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1, índice 185 da tabela remuneratória dos 
docentes do ensino superior politécnico, considerando -se rescindido 
o contrato anterior.

26 de janeiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311117171 

 Contrato (extrato) n.º 151/2018
Por despacho de 07 de junho de 2017, do Reitor da Universidade 

do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo com a Licenciada Susana da Glória Vieira de 
Medeiros, na categoria de Assistente Convidada, em regime de tempo 
parcial a 57,5 %, para a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade do Algarve, no período de 21 de outubro de 2017 a 20 de 
outubro de 2018, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior 
universitário, encontrando -se rescindido, nessa data, o contrato anterior.

07 -02 -2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311123343 

 Despacho (extrato) n.º 2617/2018
Por despacho de 7 de julho de 2017 do Reitor da Universidade do 

Algarve, e na sequência da deliberação do Conselho Científico da Facul-
dade de Economia sobre a avaliação específica do período experimental, 
nos termos do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Uni-
versitária, mantém -se o contrato da Professora Auxiliar, Doutora Maria 
Manuela Martins Guerreiro, por tempo indeterminado, com efeitos a 
27 de julho de 2017.

17 de julho de 2017. — O Administrador, João Rodrigues.
311116945 

 Despacho (extrato) n.º 2618/2018
Por despacho de 16 de janeiro de 2017 do Reitor da Universidade 

do Algarve e na sequência da deliberação do Conselho Científico da 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais sobre a avaliação específica 
do período experimental, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto 
da Carreira Docente Universitária, mantém -se o contrato da Professora 
Auxiliar, Doutora Mercedes Rabadan Zurita, por tempo indeterminado, 
com efeitos a 22 de fevereiro de 2018.

18 de janeiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311117406 

 Despacho (extrato) n.º 2619/2018
Por despacho de 3 de agosto de 2017, do Vice -reitor, Professor Doutor 

Pedro Alfonso Ferré da Ponte, em substituição do Reitor da Universidade 
do Algarve, e na sequência da deliberação do Conselho Técnico -Científico 
do Instituto Superior de Engenharia sobre avaliação específica do período 

experimental, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º -B do Estatuto da Car-
reira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, mantém -se o 
contrato da Professora Adjunta, Doutora Jessie Mara Donaire Bosisio de 
Melo, por tempo indeterminado, com efeitos a 19 de fevereiro de 2018.

31 de janeiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311117188 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso n.º 3389/2018
Nos termos do artigo 100.º, n.º 3, alínea c) e artigo 101.º, ambos do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e do artigo 110.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, avisam -se os interessados de que se encontra em con-
sulta pública, no endereço de internet www.ua.pt/gaqap/uaemmudanca, 
o projeto de Regulamento de Propriedade Intelectual da Universidade 
de Aveiro.

Os interessados devem dirigir as suas sugestões ao Reitor da Univer-
sidade de Aveiro, por escrito, no prazo de 30 dias a contar da data de 
publicação do presente aviso, através do endereço de correio eletrónico 
rt -consulta.publica@ua.pt ou do endereço postal: Gabinete do Reitor, 
Edifício Central e da Reitoria, Campus Universitário de Santiago, Uni-
versidade de Aveiro, 3810  -193 Aveiro.

28 de fevereiro de 2018. — O Reitor, Prof. Doutor Manuel António 
Assunção.

311188258 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 3390/2018
Por despacho exarado, a 15/02/2018, pelo Reitor da Universidade 

de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, 
foi autorizada a contratação do Doutor Alexandre Manuel de Oliveira 
Soares Tavares e celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, em regime de tenure, como Professor Associado, 
com agregação, a tempo integral, com dedicação exclusiva com o posi-
cionamento remuneratório entre o 69.º e o 70.º níveis remuneratórios da 
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31/12, a que corresponde a remuneração de € 4.010,24.

A contratação, tem início a 22/02/2018, resulta da conclusão do con-
curso documental internacional destinado ao preenchimento de um posto 
de trabalho, na categoria de Professor Associado, do mapa de pessoal da 
Universidade de Coimbra, para desempenho de funções no Departamento 
de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia, aberto 
por Edital n.º 611/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 163, de 24 de agosto de 2017, na bolsa de emprego público, através 
do OE201708/0456 e no sítio da internet da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, I. P. (url: www.eracareers.pt), através do Unique identifier: 
1b6a626f -e7ff -42ab -8dac -ba1dc0d13125.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
27 de fevereiro de 2018. — A Diretora do Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos, Elsa Marques.
311180238 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 3391/2018
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 07 -12 -2017 do Reitor da 
Universidade 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 Assistente Técnico, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer funções na 
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Área de Apoio Técnico e Administrativo do Departamento de Apoio ao 
Museu e ao IICT da Universidade de Lisboa.

1 — Tipo de concurso: o presente aviso reveste a forma de procedi-
mento concursal comum, por inexistir reserva de recrutamento constitu-
ída, quer no próprio serviço, quer na ECCRC — Entidade Centralizada 
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 Trabalhadores 
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 Assistente Técnico, 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 Assistente Técnico desempenhará funções na Área de Apoio 
Operacional dos Museus e IICT da Universidade de Lisboa, designa-
damente:

Instalar, conservar e reparar as redes de águas frias e quentes, bem 
como de águas pluviais e residuais.

Montar e desmontar equipamentos e acessórios.
Localizar e determinar deficiências nas instalações referidas.
Executar pequenas reparações em carpintaria.
Pintura e reparação de paredes.
Zelar pela conservação, segurança e higiene das instalações, bem 

como outras funções não especificadas.

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 82 -B/2014, de 31 de dezembro 
(Orçamento do Estado para 2015) mantido em vigor pelo artigo 20.º 
da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Orçamento do Estado para 
2018), sendo a posição remuneratória de referência a 1.ª posição da car-
reira/categoria de Assistente Técnico, ou seja, o nível remuneratório 5.º, 
nos termos do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, num 
montante pecuniário de 683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros e treze 
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 — Requisitos gerais de admissão a aplicar, até à data limite para 

apresentação das candidaturas, são os definidos 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 — Exige -se a titularidade do 12.º ano de escolaridade ou de curso 

que lhe seja equiparado, nos termos da alínea b) 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:
Bons conhecimentos de canalização e conhecimentos genéricos de 

carpintaria e pintura.

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 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado e por despacho autorizador de 07 -12 -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 indeterminado, proceder -se -á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo de-
terminado 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 eletrónico.
9.3 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado dos 

seguintes documentos:
i) Curriculum Vitae detalhado, devidamente datado e assinado;
ii) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
iii) Fotocópia legível dos certificados das ações de formação pro-

fissional;
iv) Documentos comprovativos da experiência profissional dos can-

didatos, 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:

v) 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.

vi) Declaração de conteúdo funcional, emitida pelo serviço ou or-
ganismo 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 comple-
xidade das mesmas, em conformidade com o estabelecido no mapa de 
pessoal aprovado.

9.4 — A não apresentação dos documentos a que se referem as 
alíneas i., ii., v. e vi., determinam exclusão da candidatura ao proce-
dimento. O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos ele-
mentos relevantes do formulário de candidatura determina a exclusão do 
candidato do procedimento concursal. Serão excluídas as candidaturas 
que não satisfaçam, cumulativamente, os requisitos e formalidades 
apontados no presente aviso.

9.5 — A não apresentação dos documentos comprovativos das ações 
de formação e dos demais elementos aduzidos pelos candidatos, nos 
termos das alíneas iii. e iv., do ponto 9.3 do presente aviso, determina a 
sua não consideração para efeitos de avaliação curricular.

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).
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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:

a) Métodos de seleção obrigatórios: avaliação curricular (AC) e en-
trevista de avaliação de competências (EAC).

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 
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.

A prova de conhecimentos é escrita, de natureza teórica e de realização 
individual, não sendo possível a consulta de qualquer documentação. 
Terá uma duração de 60 (sessenta) minutos e versará sobre os temas 
especificados no anexo I.

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 entrevista profissional de seleção será realizada pelo júri, sendo 
a classificação a atribuir a cada parâmetro de avaliação o resultado de 
votação nominal e por maioria, e o resultado final obtido através da média 
aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar.

A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se a valoração até às centésimas e é constituída pelos 
seguintes parâmetros:

i) Habilitação Académica (HA) — neste parâmetro será ponderada 
a habilitação académica de base, onde se pondera a titularidade de grau 
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida, da seguinte 
forma:

Habilitações académicas de grau exigido à candidatura, 12.º ano: 
15 valores;

Habilitações superiores ao grau exigido à candidatura: 20 valores;

ii) Formação Profissional (FP), neste parâmetro apenas serão conside-
rados os cursos de formação na área de atividade específica para que é 
aberto o presente procedimento concursal, que se encontrem devidamente 
comprovados ou declarados sob compromisso de honra e cuja atualidade 
seja demonstrada. Não é valorada a presença em seminários, congressos, 
encontros, jornadas, palestras, conferências, colóquios e estágios, exceto 
quando o candidato participou com a apresentação de trabalho técnico 
e/ou científico relacionado com a área funcional do concurso.

A formação profissional será avaliada de acordo com a seguinte fór-
mula, considerados os valores agregados de horas das ações de formação 
consideradas relevantes:

FP = 0,02 * N

em que:

N = número de horas de formação considerada relevante.
As ações e os cursos de formação cuja duração não seja expressa em 

horas, a sua equivalência será feita da seguinte forma:
1 Dia = 7 horas
1 Crédito = 27 horas

Os candidatos são pontuados até ao limite máximo de 20 valores.
iii) Experiência profissional (EP), com incidência sobre a execução 

de atividades inerentes aos postos de trabalho e o grau de complexidade 
das mesmas.

Será avaliado o exercício de determinadas funções (F) que se considera 
contribuírem especialmente para o aumento da experiência profissional 
no exercício das funções inerentes ao cargo a concurso, valorizando -se 
a experiência comprovada em:

a) Planificação e montagem de redes de águas frias e quentes, obede-
cendo às normas e esquemas específicos para o perfeito funcionamento 
das mesmas;

b) Planificação e montagem de redes de águas pluviais e residuais, 
obedecendo às normas e esquemas específicos para o perfeito funcio-
namento das mesmas;

c) Instalação de redes de águas frias e quentes, efetuando roços em 
paredes, cortes em pisos, ou abrindo valas para passagem de tubagens, 
instalação de equipamentos e acessórios;

d) Realização de limpeza de coberturas, caleiras e tubagens das dre-
nagens dos edifícios;

e) Aplicação de camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, 
principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e metal;

f) Executar, montar e reparar estruturas e elementos de madeira ou 
afins, tais como portas, rodapés, janelas, escadas, lambris, soalhos ou 
tetos;

g) Proceder à transformação de peças a partir de uma estrutura velha 
para uma nova, e respetiva reparação;

h) Efetuar o levantamento dos materiais necessários às diversas ins-
talações, providenciando a sua descrição técnica para realização da sua 
aquisição;

i) Analisar e preparar as superfícies a serem pintadas, preparação das 
tintas ou massas a serem aplicadas;

j) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando aparelhos/
equipamentos de proteção apropriados;

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equi-
pamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de 
trabalho;

l) Executar outras tarefas relacionadas, conforme necessidade ou 
critério do seu superior.

A pontuação do subfator F resulta do apuramento, em concreto, do 
número total das alíneas identificadas em que o candidato possui expe-
riência de desempenho efetivo. A cada alínea identificada, é atribuído 
o valor numérico de 1.

A EP será ainda classificada tendo em conta o tempo (T) de desem-
penho efetivo de funções na área para a qual é aberto o presente Proce-
dimento de acordo com a seguinte tabela, e respetivo ponderador: 

< 3 anos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2
> 3 anos e até 6 anos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4
> 6 anos e até 10 anos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6
> 10 anos e 15 anos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
> 15 anos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 A pontuação a atribuir ao fator EP resulta da aplicação da seguinte 
fórmula:

EP = (20/12 x F) x T

iv) Avaliação do Desempenho (AD), relativa ao último período (não 
superior a três anos) em que o candidato cumpriu ou executou atividades 
idênticas às dos postos de trabalho a ocupar.

É avaliada pela média aritmética simples da valoração atribuída às men-
ções das avaliações obtidas nos últimos 3 anos (biénio 2015/16,2013/14, 
2012) através da seguinte fórmula:

(AD2015/16 + AD2013/14 + AD2012) * 4) / 3
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Conversão da escala do SIADAP para a escala de 0 a 20. — (AD*4)
Na ausência de menção de avaliação de desempenho, por causa não 

imputável ao trabalhador, o valor a considerar será 3 valores.
A nota final da avaliação curricular (AC) é calculada pela seguinte 

fórmula:
AC = (HA + (2 * FP) + (3 * EP) + AD) / 7

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, segundo os seguintes parâmetros que poderão ter ainda 
uma caracterização específica que permita apreciar cada item:

Sentido Crítico — visando avaliar a capacidade de análise crítica do 
candidato, e respetiva fundamentação, face à resolução de situações e 
experiências profissionais que lhe são apresentadas;

Motivação — Visando avaliar os motivos de apresentação da candida-
tura ao lugar e o interesse do candidato pelas funções, designadamente a 
sua capacidade de dedicação e empenho numa perspetiva de realização 
pessoal e profissional;

Expressão e fluência verbais — Visando avaliar a capacidade de 
comunicação manifestada através da linguagem oral, bem como o de-
senvolvimento harmonioso e lógico do discurso do candidato, com 
resposta e discurso coerentes;

Qualidade da Experiência Profissional — Visando avaliar o nível 
de trabalho, preparação e adequação da experiência profissional do 
candidato para o exercício do posto de trabalho a ocupar, sublinhando 
a identidade da experiência profissional detida com o perfil exigido;

Valorização e Atualização Profissional — Visando avaliar o nível de 
preocupação com a valorização pessoal e profissional, analisar a forma 
como perspetiva a atualização profissional e desenvolve o envolvimento 
pessoal na autopromoção.

17 — Tendo em consideração a urgência do presente procedimento, 
devido à carência de recursos humanos na Área de Apoio Operacional 
dos Museus e IICT da Universidade de Lisboa, 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 × 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 
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: Vítor Lucas, Diretor do Departamento de Apoio à Gestão 

dos Museus e IICT (vitor.lucas@reitoria.ulisboa.pt);
1.º Vogal efetivo: Miguel Santos, Técnico Superior da Área do Edifi-

cado dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa (miguelafsantos@
reitoria.ulisboa.pt);

2.º Vogal efetivo: Paula Cristóvão, Técnica Superior do Departa-
mento de Apoio à Gestão dos Museus e IICT (pcristovao@reitoria.
ulisboa.pt);

1.º Vogal suplente Maria Manuela Carvalho, Assistente Técnica da 
Área de Apoio Operacional dos Museus e IICT, (mrodelo@museus.
ulisboa.pt)

2.º Vogal suplente: Ana Maria Panaças Guerreiro, Assistente Técnica 
do Departamento de Apoio à Gestão dos Museus e IICT (anam.guer-
reiro@reitoria.ulisboa.pt).

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 má-
ximo de três dias úteis contado da mesma data, num jornal de expansão 
nacional.

22 de fevereiro de 2018. — A Administradora da Universidade de 
Lisboa, Ana Maduro.
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 Despacho n.º 2620/2018
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 introduzidas 
pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 
64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 
3 de setembro, e considerando o previsto n.º 1 do artigo 9.º do anexo I 
dos Estatutos da Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do 


