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concurso, após homologação. A Audição Pública, a realizar -se, terá 
lugar na data 11/01/2019.

VII.2 — Se, em qualquer fase do concurso, alguma das datas das 
notificações a efetuar por Edital não puder ser cumprida, o calendário 
do concurso será atualizado e republicado nessa mesma data e local, 
passando as novas datas publicadas a considerar -se as datas efetivas 
do calendário do concurso. Caso a data da Audição Pública inscrita no 
ponto anterior não puder ser cumprida, a nova data será divulgada no 
edital que confirma que ela se realiza e que indique a lista dos candidatos 
admitidos e não admitidos à audição pública.

VII.3 — As notificações por edital previstas no ponto VII.1 são feitas 
por publicação no sítio institucional da UC, em http://www.uc.pt/drh/
rm/pconcursais/pessoal_docente/A_decorrer/fct/P053 -17 -2977, nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do CPA e do artigo 63.º 
do RRCPDUC, produzindo os seus efeitos nos termos do artigo 113.º 
do CPA.

VII.4 — O processo integral do concurso pode ser consultado pelos 
candidatos, mediante prévio agendamento, no local referido no pon-
to III.3. do presente Edital, durante o respetivo horário de funcionamento 
(informação disponível em: http://www.uc.pt/drh/contactos).

VIII — Júri do concurso:
Presidente: Luís José Proença de Figueiredo Neves, Professor Cate-

drático e Diretor da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra;

Vogais:
Luís António Fialho Marcelino Ferreira, Professor Catedrático do 

Instituto Superior Técnico;
Isabel Trancoso, Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico;
Manuel António Cerqueira da Costa Matos, Professor Catedrático da 

Universidade do Porto;
Nuno Borges de Carvalho, Professor Catedrático da Universidade 

de Aveiro;
Aníbal Traça Carvalho de Almeida, Professor Catedrático da Uni-

versidade de Coimbra;
António Gomes Martins, Professor Catedrático da Universidade de 

Coimbra
Nas suas faltas e impedimentos, o Presidente do Júri será substituído 

por Luís Filipe Martins Menezes, Professor Catedrático e Vice -reitor 
da Universidade de Coimbra que, em igual caso de impedimento, será 
substituído pelo Vogal Aníbal Traça Carvalho de Almeida, Professor 
Catedrático da Universidade de Coimbra.

Para constar se lavrou o presente Edital, que vai ser publicado na 
2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
e em língua portuguesa e inglesa no sítio da Internet da Universidade de 
Coimbra, em http://www.uc.pt/emprego, e no pan -European Researcher’s 
Mobility Portal, em http://www.eracareers.pt/.

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.

19 de julho de 2018. — O Reitor, Prof. Doutor João Gabriel Silva.
311532889 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despacho n.º 7898/2018
Por despacho de 25/07/2018 da Vice -Reitora da Universidade de 

Évora, Professora Ausenda de Cáceres Balbino, no uso de competência 
delegada pelo Despacho n.º 5453/2018 (2.ª série), de 6 de junho, foi 
autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com um período experimental de 5 anos, com a 
doutora Ana Cristina de Fraga Esteves, na categoria de professora auxiliar 
do mapa de pessoal desta instituição, na sequência de concurso documen-
tal internacional para a área disciplinar de Biologia — Biologia Celular, 
Molecular e do Desenvolvimento, da Escola de Ciências e Tecnologia, 
com direito à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 195, do 
Estatuto remuneratório do pessoal docente universitário.

31/07/2018. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade Louro.

311550481 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria
Aviso n.º 11299/2018

Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º e 41.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), conjugados e do n.º 1 do ar-
tigo 28.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
de 11 de julho, torna -se público que, por despacho autorizador, de 
19/04/2018, do Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor An-
tónio 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 admissão a estágio, para 
preenchimento de dois postos de trabalho de especialista de informá-
tica, grau 1, nível 2, da carreira não revista de pessoal de informática, 
do mapa de pessoal dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, 
para o Departamento de Informática dos Serviços Centrais, como esta-
belecido na alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, 
de 26 de março, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para exercer funções no Núcleo de 
Desenvolvimento de Software da Área de Aplicações e Sistemas de 
Informação do Departamento de informática dos Serviços Centrais 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 2 (dois) postos de trabalho, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previsto no 
mapa de pessoal dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, de 
acordo com o disposto no n.º 1 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.

3 — Enquadramento legal: Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março; 
Portaria n.º 358/2002, de 03 de abril; 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 (LTFP); Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31 de julho; Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho e Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro e Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro.

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

5 — Caracterização geral do posto de trabalho: os postos de trabalho 
inerentes ao presente procedimento concursal envolvem o exercício de 
funções da carreira especial de Especialista de Informática, tal como 
descritas no Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março e na Portaria 
n.º 358/2002, de 03 de abril.

5.1 — Os Especialistas de Informática desempenharão funções no Nú-
cleo de Desenvolvimento de Software da Área de Aplicações e Sistemas 
de Informação do Departamento de informática dos Serviços Centrais 
da Universidade de Lisboa, competindo -lhe, designadamente:

Funções de conceção e aplicação na área de engenharia de software, 
nomeadamente desenho, desenvolvimento, atualização e manutenção de 
funcionalidades para o sistema académico da Universidade de Lisboa 
(ULisboa), baseado em FénixEDU.

5.2 — As tarefas a realizar no posto de trabalho traduzem -se em:
a) Analisar os requisitos e proceder à conceção lógica de módulos do 

sistema de informação académico (FénixEDU);
b) Projetar, desenvolver e documentar funcionalidades, assegurando 

a sua integração no sistema de informação académico (FénixEDU) e 
compatibilidade com as plataformas tecnológicas utilizadas;

c) Instalar, configurar e assegurar a integração e teste de componentes, 
programas e produtos aplicacionais, definindo as respetivas regras de 
segurança e recuperação e os manuais de utilização;

d) Elaborar rotinas e programas utilitários e definir procedimentos 
de uso geral necessários a uma fácil e correta utilização do sistemas de 
informação académico instalado;

e) Colaborar na formação e prestar apoio aos utilizadores na operação 
do sistema de informação académico e produtos de microinformática 
e na programação de procedimentos de pesquisas de ficheiros e bases 
de dados.
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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 20.º da 
Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Orçamento do Estado para 2018), o 
posicionamento será efetuado como Especialista de Informática (grau 1, 
nível 2), entre o nível remuneratório 23.º e 24.º, num montante pecuniário 
de 1647,74€ (mil seiscentos e quarenta e sete euros e setenta e quatro 
cêntimos), antecedido de estágio, no qual será posicionado entre o nível 
remuneratório 18.º e 19.º a que corresponde o montante pecuniário de 
1373,12€ (mil trezentos e setenta e três euros e doze cêntimos), de acordo 
com o Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, ao abrigo da 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

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 — Requisitos habilitacionais: Formação académica de nível de 
licenciatura na área de tecnologias, no domínio da informática (Enge-
nharia Informática, Engenharia Eletrotécnica, Sistemas e Tecnologias 
de Informação ou afins), nos termos do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 
26 de março.

7.3 — É valorizada formação e experiência comprovadas em:
Desenvolvimento centrado em objetos;
Sistemas de controlo de versões;
Participação em projetos de investigação;
Sistema académico FénixEdu, incluindo as ferramentas e tecnologias 

utilizadas no seu desenvolvimento.

São ainda valorizadas as competências linguísticas em língua Inglesa, 
falada e escrita.

7.4 — 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 19/04/2018, 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 — Formalização da candidatura — As candidaturas deverão ser 

formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente do Júri do 
concurso ora aberto, podendo ser entregue pessoalmente nos Serviços 
de Expediente da Universidade de Lisboa ou remetido pelo correio, em 
carta registada com aviso de receção, no prazo de 10 dias úteis contados 
a partir da data de publicação do presente aviso para: Departamento de 
Recursos Humanos, Alameda da Universidade, 1649 -004 Lisboa.

9.2 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, naturalidade, 

data de nascimento, estado civil, habilitações literárias e profissio-
nais);

b) Número e datas de emissão e de validade do bilhete de identidade 
ou cartão de cidadão e serviço de identificação que o emitiu, residência, 
incluindo o código postal, telefone/telemóvel e email;

c) Identificação do concurso (mencionando o número do Aviso pu-
blicado no Diário da República e ou o número da Oferta BEP), com 
referência à categoria e área a que concorre;

d) Outros elementos que o candidato repute suscetíveis de influírem 
na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência 
legal;

e) Indicação dos documentos que acompanham o requerimento.

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

9.4 — O requerimento de admissão, datado e assinado, deverá ser 
acompanhado obrigatoriamente dos seguintes documentos, sob pena 
de exclusão:

a) Curriculum Vitae detalhado e atualizado, datado e assinado, onde 
conste as funções que já exerceu e as que exerce, com indicação dos 
respetivos períodos de tempo e as atividades relevantes.

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Certificados comprovativos das habilitações profissionais (espe-

cializações, seminários, cursos e ações de formação realizados, com a 
indicação das respetivas durações);

Acrescem os seguintes documentos para os candidatos com vínculo 
de emprego público:

d) Declaração emitida pelo organismo ou serviço onde o candidato 
exerce funções ou pertence, devidamente atualizada e autenticada (com 
data reportada ao prazo estabelecido para a apresentação das candida-
turas), da qual conste, de forma inequívoca:

A modalidade da relação jurídica de emprego público que detém;
A carreira e a categoria, bem como a posição remuneratória detidas;
A antiguidade na função pública, na carreira e na categoria;
As avaliações de desempenho, com menção qualitativa e quantitativa, 

relativas ao último período, não superior a três anos, em que o candidato 
cumpriu ou executou atividades idênticas às do posto de trabalho a 
ocupar, e, na sua ausência, o motivo que determinou tal facto;

e) Declaração de conteúdo funcional, emitida pelo serviço ou or-
ganismo onde o candidato exerce funções ou pertence, devidamente 
detalhada, atualizada e autenticada (com data reportada ao prazo es-
tabelecido para a apresentação das candidaturas), da qual constem as 
atividades que se encontra a exercer inerentes ao posto de trabalho que 
ocupa, bem como a data a partir da qual as exerce;

f) Documentos comprovativos dos requisitos gerais de admissão a 
concurso, referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 6.1 do presente 
aviso, podem ser dispensados desde que o candidato declare no respe-
tivo requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, 
a situação precisa em que se encontra relativamente a cada um desses 
requisitos.

9.5 — 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 pre-
enchimento 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 artigo 41.º da LTFP e dos artigos 19.º e se-

guintes do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, os métodos de seleção 
são os seguintes:

a) 1.ª Fase — provas de conhecimentos gerais e específicos (PC), 
com caráter eliminatório;

b) 2.ª Fase — avaliação curricular (AC), com caráter eliminatório;
c) 3.ª Fase — entrevista profissional de seleção (EPS).

11 — Prova de conhecimentos (PC): Provas de Conhecimentos gerais 
e específicos (PC) — A prova de conhecimentos revestirá a forma escrita, 
terá a duração de 90 minutos, sendo apenas permitida a consulta de legis-
lação não anotada, será classificada de 0 a 20 valores, sendo eliminados 
os candidatos que obtiverem classificação inferior a 9,5 valores, e terá 
a ponderação de 50 %.

11.1 — A prova de conhecimentos gerais e específicos realizar -se -á em 
data e hora a divulgar oportunamente, sendo os candidatos convocados 
nos termos do artigo 35.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

Bibliografia/legislação recomendadas:
Estatuto das carreiras, categorias e funções do pessoal de 

informática — Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março;
Áreas e conteúdos funcionais das carreiras do pessoal de informática 

da Administração Pública — Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril;
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas — Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho;
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação na Administração Pública — Lei 

n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro.
Regime jurídico das instituições de ensino superior, Lei n.º 62/2007, 

de 10 de Setembro;
Estatutos da Universidade de Lisboa, Despacho normativo 

n.º 5 -A/2013, Diário da República, 2.ª série — N.º 77 — 19 de abril 
de 2013;
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Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, Des-
pacho n.º 14600/2013, Diário da República, 2.ª série, N.º 219, 12 de 
novembro de 2013;

Código de Conduta e de Boas Práticas, Despacho n.º 6441/2015, 
de 9 de junho, retificado pela declaração n.º 650/2015, de 31 de ju-
lho (https://www.ulisboa.pt/documento/codigo -de -conduta -e -de -boas-
-praticas -da -universidade -de -lisboa);

Documentação disponível na página oficial do Projeto de Comunidade 
FenixEdu (http://fenixedu.org/), bem como as subáreas das Developer 
Pages (http://fenixedu.org/dev/) e do Confluence (https://confluence.
fenixedu.org/);

Lewis, J., Loftus, W., & Tahiliani, M. P. (2018). Java software so-
lutions: foundations of program design. Pearson/Addison -Wesley. 9th 
Edition (ou outra edição desde 2009).

O programa da prova de conhecimentos específicos encontra -se pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 20 de setembro 
de 2003, através do despacho conjunto n.º 924/2003.

12 — Avaliação curricular (AC) — a avaliação curricular visa avaliar 
as aptidões profissionais do candidato na área para a qual o concurso é 
aberto, com base na análise do respetivo currículo profissional, sendo 
obrigatoriamente considerados e ponderados, de acordo com as exigên-
cias da função os seguintes fatores:

a) Habilitações Literárias;
b) Formação profissional;
c) Experiência profissional.

Serão eliminados os candidatos que obtiverem classificação inferior 
a 9,5 valores.

A avaliação curricular terá a ponderação de 25 %.
13 — Entrevista profissional de seleção (EPS) — os candidatos admi-

tidos à 3.ª fase serão sujeitos a uma entrevista profissional de seleção que 
visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, 
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, relacionados com 
a qualificação e experiência profissionais necessárias ao exercício das 
funções abrangidas na área do conteúdo profissional do lugar a prover 
e nas comuns a todos os funcionários públicos, sendo ponderados os 
seguintes fatores:

a) Sentido crítico
b) Motivação;
c) Expressão e fluência verbais;
d) Qualidade da experiência profissional;
e) Valorização e atualização profissional.

A entrevista profissional de seleção terá a ponderação de 25 %.
A entrevista profissional de seleção realizar -se -á em data e hora a 

notificar aos candidatos, nos termos da convocatória prevista no ar-
tigo 35.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

14 — A classificação final dos candidatos (CF) — resultará da média 
aritmética ponderada das classificações obtidas em todos os métodos de 
seleção, de acordo com a fórmula abaixo indicada, e será expressa na 
escala de 0 a 20 valores, considerando -se não aprovados os candidatos 
que nas fases ou métodos de seleção eliminatórios ou na classificação 
final obtenham classificação inferior a 9,5 valores, de acordo com o 
estipulado no artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho:

CF = PC × 50 % + AC × 25 % + EPS × 25 %

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

15 — Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplicação 
dos métodos de seleção, bem como o sistema de classificação final, 
incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam de atas de reuniões 
do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre 
que solicitadas.

16 — Publicitação dos resultados — As listas dos candidatos admi-
tidos e de classificação final serão divulgadas de acordo com o estabe-
lecido nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho, e divulgadas na página eletrónica da Universidade de Lisboa em 
www.ulisboa.pt

17 — Estágio:
17.1 — O Estágio para ingresso nas carreiras de informática tem 

caráter probatório e a duração de seis meses, nos termos do disposto no 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março;

17.2 — Os estagiários aprovados com a classificação final de estágio 
não inferior a 14 valores serão contratados em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, passando a ser 
remunerados pela categoria de especialista de informática do grau1, 
nível 2.

17.3 — Será celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º e do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março.

18 — Composição e identificação do Júri:
Presidente — Carlos Nuno da Cruz Ribeiro, Vice -Reitor da Univer-

sidade de Lisboa;
1.º Vogal Efetivo — Maria Dulce Pedroso Domingos, Pró -reitora da 

Universidade de Lisboa, que substituirá o Presidente do Júri nas suas 
faltas e impedimentos;

2.º Vogal Efetivo — Sérgio Paulo da Conceição Vicente, Diretor do 
Departamento de Informática dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa;

1.º Vogal Suplente — Ana Rute da Costa Ferreira Marques, Coor-
denadora da Área de Sistemas de Informação, do Departamento de 
Informática, dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

2.º Vogal Suplente — Ricardo Miguel Carreira Geraldes, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Univer-
sidade de Lisboa.

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

24 de julho de 2018. — O Reitor da Universidade de Lisboa, António 
Cruz Serra.

311537749 

 Despacho n.º 7899/2018

Extinção de Ciclo de Estudos

Doutoramento em Energia e Desenvolvimento Sustentável
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes da Fa-

culdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nos termos das disposi-
ções legais em vigor, nomeadamente o artigo 54.º do Regime Jurídico das 
Instituições de Ensino Superior (RJIES), publicado pela Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, aprovo, de acordo com os Estatutos da Universidade 
de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 5 -A/2013, de 19 de 
abril, e alterados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, de 1 de março, 
a extinção do Doutoramento em Energia e Desenvolvimento Sustentável. 
Este ciclo de estudos foi criado pela deliberação n.º 48/2008, da Comis-
são Científica do Senado, de 13 de outubro, publicada pela deliberação 
n.º 1047/2009, no Diário da República, 2.ª série, n.º 68, de 7 de abril, 
retificada pela declaração de retificação n.º 759/2012, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 12 de junho, e registado pela 
Direção -Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/B  -Cr 75/2009. 
Foi posteriormente alterado pelo Despacho n.º 6662/2013, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 22 de maio. Foi acreditado pela 
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), com o 
processo n.º ACEF/1314/17847, em 18 de maio de 2015.

1.º
Extinção

A extinção do Doutoramento em Energia e Desenvolvimento Susten-
tável foi aprovada na reunião do Conselho Científico da Faculdade de 
Ciências de 18 de abril de 2018, na reunião do Conselho Pedagógico da 
Faculdade de Ciências de 27 de abril de 2018, e na reunião do Conselho 
de Presidentes de Departamento da Faculdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa de 16 de maio de 2018.

2.º
Entrada em vigor e disposições transitórias

1 — Esta extinção entra em vigor no ano letivo de 2018/2019.
2 — Os alunos matriculados no ciclo de estudos e inscritos no ano 

2017/2018 têm até ao ano letivo 2019/2020, inclusive, para o concluir. 
Caso não concluam o ciclo de estudos no prazo estipulado, serão inte-
grados no Doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia.

Desta publicação será dado conhecimento à A3ES e à DGES.
13 de julho de 2018. — O Vice -Reitor, Prof. Doutor António Maria 

Maciel de Castro Feijó.
311572984 

 Despacho n.º 7900/2018
Considerando que se verificou a mudança do titular do cargo de 

Diretor do Instituto de Ciências Sociais (ICS);
Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 4 do artigo 92.º do Re-

gime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado 


