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4 — Os documentos comprovativos referidos no presente artigo são 
entregues nos SAG -UO’s, no prazo de 30 dias seguidos após o início 
da situação que determinou a sua emissão.

Artigo 45.º
Falecimento de cônjuge ou parente

1 — O estudante, em caso de falecimento de cônjuge, de pessoa 
com quem viva em união de facto, parente ou afim na linha reta ou em 
2.º grau da linha colateral, tem direito a:

a) Relevação de faltas a aulas, consideradas justificadas, até 5 dias 
consecutivos, por falecimento de cônjuge, de pessoa com quem viva em 
união de facto, ou de parente ou afim no 1.º grau da linha reta;

b) Adiar o prazo da entrega de trabalhos e relatórios escritos e ou a 
data das respetivas defesas, bem como a data de realização de outras 
provas incluídas no regime de avaliação contínua ou periódica, para 
data a acordar com o docente, sempre que não tenha podido comparecer 
por terem os mesmos ocorrido no próprio dia do falecimento ou nos 
10 dias consecutivos;

c) Realizar, em época especial, os exames a que tenham faltado nas 
épocas normal ou de recurso por falecimento do cônjuge, pessoa com 
quem viva em união de facto ou parente ou afim no 1.º grau da linha 
reta, num período de 30 dias após o óbito. No caso de falecimento de 
outro parente ou afim na linha reta ou em 2.º grau da linha colateral o 
período referido é de 10 dias.

2 — O estudante tem ainda direito à relevação de faltas a aulas, con-
sideradas justificadas, até 2 dias consecutivos, por falecimento de outro 
parente ou afim na linha reta ou em 4.º grau da linha colateral.

3 — A documentação comprovativa do falecimento e do grau de 
parentesco deve ser entregue nos SAG -UO’s até 15 dias seguidos após 
o falecimento das pessoas a que aludem os números anteriores.

Artigo 46.º
Comparência perante autoridade policial, judicial ou militar
1 — O estudante, em caso de comparência perante autoridade policial, 

judicial ou militar tem direito a:
a) Relevação de faltas a aulas, consideradas justificadas, devidamente 

comprovadas, que ocorram no dia da comparência;
b) Realizar, em época especial, os exames a que não tenham podido 

comparecer, por terem ocorrido no dia do impedimento;
c) Acordar com o docente uma nova data para a realização de ava-

liações, inseridas no âmbito da avaliação contínua ou periódica, se as 
mesmas tiverem ocorrido no dia e hora da comparência, devendo esta 
solicitação ocorrer no prazo de 2 dias úteis após o impedimento.

2 — O gozo destes direitos implica a apresentação de documentação 
comprovativa de presença perante autoridade policial, judicial ou militar, 
a apresentar nos SAG -UO’s, até 15 dias seguidos após a verificação da 
situação que determinou a sua emissão.

Artigo 47.º
Estudante que professe confissão religiosa cujo

dia de repouso ou culto não seja ao domingo
1 — São dispensados da frequência das aulas nos dias de semana 

consagrados ao repouso e culto pelas respetivas confissões religiosas 
os estudantes da UC que as professem.

2 — Para poder beneficiar do direito referido no número anterior, o 
estudante tem que apresentar no SGA, requerimento obrigatoriamente 
acompanhado de declaração subscrita por entidade responsável da con-
fissão religiosa reconhecida, na qual se declare que o estudante professa 
essa confissão.

3 — O estudante tem ainda direito à realização, em época especial, 
dos exames a que não tenha podido comparecer nas épocas normal ou 
de recurso pelo facto de os mesmos coincidirem com o dia dedicado ao 
repouso e ao culto pela respetiva confissão religiosa.

CAPÍTULO XII

Disposições finais

Artigo 48.º
Disposições finais

1 — O presente regulamento aplica -se a todos os estudantes que 
estejam validamente matriculados e inscritos num dos cursos ou ciclos 

de estudos conferentes de grau da UC, não podendo haver outra regu-
lamentação que o contrarie.

2 — Nenhum estudante pode beneficiar em simultâneo de mais do 
que uma das situações previstas no presente regulamento, salvaguardado 
o disposto nos artigos 44.º e 45.º

3 — Os casos de dúvida, omissão ou situações não regulamentadas, 
são decididos por despacho do Reitor da UC.

Artigo 49.º
Disposições transitórias

1 — O prazo referido no n.º 1 do artigo 6.º, para solicitação de qual-
quer dos estatutos referidos neste regulamento, é de 30 de novembro 
no ano letivo de 2011/2012.

2 — O prazo referido no n.º 2 do artigo 20.º, para remissão, pela AAC, 
da lista de estudante a quem deve ser concedido estatuto de dirigente 
associativo, é de 30 de novembro no ano letivo de 2011/2012.

Artigo 50.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente regulamento, consideram -se 
revogadas todas as normas regulamentares, despachos ou normas avulsas 
que confiram quaisquer regalias ou direitos especiais aos estudantes 
da UC.

Artigo 51.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no ano letivo de 2011/2012.
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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 6295/2018
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 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 área de engenharia eletrotécnica, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 
exercer funções na Área do Edificado da Universidade de Lisboa.

1 — Tipo de concurso: o presente aviso reveste a forma de pro-
cedimento concursal comum, por inexistir reserva de recrutamento 
constituída, 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 
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anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

O Técnico Superior desempenhará funções na Área do Edificado dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, designadamente:

a) Elaborar levantamentos de instalações elétricas de baixa tensão em 
edifícios e espaços exteriores da ULisboa, nomeadamente de rede de 
distribuição de energia e rede de Infraestruturas de Telecomunicações 
em Edifícios (ITED) e segurança contra riscos de incêndio (SCIE);

b) Elaborar levantamento das necessidades de intervenção a nível de 
conservação e/ou remodelação e adaptação das instalações elétricas, 
ITED e SCIE dos edifícios da ULisboa, com a elaboração de medições, 
orçamento e respetivos pareceres técnicos;

c) Elaborar estudos e projetos de instalações elétricas, ITED e SCIE, 
no âmbito de construção, conservação e/ou remodelação e adaptação dos 
edifícios da ULisboa e efetuar a respetiva assistência técnica em obra;

d) Elaborar projetos que visem a melhoria da eficiência energética 
dos edifícios.

e) Exercer as funções de técnico responsável pelas instalações elétricas 
dos edifícios geridos pelos Serviços Centrais da ULisboa.

f) Elaborar peças procedimentais de empreitadas de obras públicas 
e aquisições de bens e serviços para a ULisboa nos termos do código 
de contratos públicos;

g) Participar nos processos de concurso como membro de júri;
h) Fiscalizar empreitadas da ULisboa;
i) Acompanhar tecnicamente as aquisições de bens e serviços para 

a ULisboa;
j) Elaborar e acompanhar processos administrativos no âmbito da 

Área do Edificado.

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 2.ª posição da 
carreira/categoria de Técnico Superior, ou seja, o nível remunerató-
rio 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 — 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 — Titularidade de licenciatura ou grau académico 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, 
em engenharia eletrotécnica, ramo de energia, e inscrição obrigatória e 
em vigor na respetiva ordem profissional, para efeitos do disposto no 
artigo 10.º da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho.

7.3 — Constituem condições preferenciais:
a) Licenciatura em Engenharia eletrotécnica — Pré -Bolonha ou Mes-

trado Integrado;
b) Tempo mínimo de experiência profissional — 10 anos;
c) Formação atualizada e comprovada pela Ordem Profissional respe-

tiva, sobre infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED 3) e 
em loteamentos, urbanizações e conjuntos de edifícios (ITUR 2);

d) Projetista de segurança contra riscos de incêndios em edifícios 
(SCIE) 3.ª e 4.ª categorias, com inscrição válida na Autoridade Nacional 
de Proteção Civil (ANPC) e/ou comprovada pela Ordem Profissional 
respetiva;

e) Experiência profissional comprovada e conhecimentos específicos 
nas seguintes áreas:

Levantamentos de infraestruturas elétricas e de telecomunicações 
(ITED e ITUR) dos edifícios e espaços exteriores;

Elaboração de estudos e projetos de instalações elétricas de baixa 
tensão, nomeadamente de redes de distribuição de energia, rede ITED 
e segurança contra incêndio, no âmbito de construção, conservação e/ou 
remodelação e adaptação dos edifícios da ULisboa;

Acompanhamento de projetos em obra no âmbito da assistência técnica;
Fiscalização de empreitadas de obras públicas;
Acompanhamento técnico de aquisição de bens e serviços para a 

ULisboa;
Elaboração de cadernos de encargos e programas de procedimentos 

de empreitadas de obras públicas e aquisição no termos do Código de 
Contratação Pública (CCP);

Participação nos processos de procedimentos de empreitadas de obras 
públicas e aquisição, no termos do Código de Contratação Pública (CCP), 
como membro de júri;

f) Conhecimentos aprofundados de informática na ótica do utilizador, 
nomeadamente, em Word, Excel, desenho assistido por computador 
(AUTOCAD), uso da plataforma eletrónica VORTAL, no âmbito do 
Código dos Contratos Públicos (CCP);

g) Elevada competência para análise da informação e sentido crítico 
e forte espírito de equipa e elevado sentido de responsabilidade.

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:
9.3.1 — Para todos os candidatos:
a) Curriculum Vitae detalhado, devidamente datado e assinado;
b) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópia legível dos certificados das ações de formação profis-

sional;
d) Documento comprovativo da inscrição válida na respetiva ordem 

profissional;
e) Documentos comprovativos da experiência profissional dos can-

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

9.3.2 — Os candidatos titulares de uma relação jurídica de emprego 
público, para além dos elementos acima indicados, deverão, ainda, 
apresentar:

a) 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.



13304  Diário da República, 2.ª série — N.º 92 — 14 de maio de 2018 

b) 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 alí-
neas a), b) e d) do ponto 9.3.1 e das alíneas a) e b) do ponto 9.3.2, deter-
minam exclusão da candidatura ao procedimento. O não preenchimento 
ou o preenchimento incorreto dos elementos relevantes do formulário 
de candidatura determina a exclusão do candidato do procedimento 
concursal. Serão excluídas as candidaturas que não satisfaçam, cumu-
lativamente, 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 c) e e) do ponto 9.3.1 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:

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

b) Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista pro-
fissional 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:

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

b) Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista pro-
fissional de seleção (EPS).

11 — Prova de conhecimentos (PC): visa avaliar os conhecimentos 
académicos e/ ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos 
necessárias ao exercício de determinada função. As competências técni-
cas traduzem -se na capacidade para aplicar os conhecimentos a situações 
concretas e à resolução de problemas, no âmbito da atividade profis-
sional. 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. 
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 50 (cinquenta) 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 — 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.

14 — 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.

15 — 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.

16 — Valoração dos métodos de seleção:
a) Na prova de conhecimentos (PC) é adotada a escala de 0 a 

20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas;
b) A avaliação psicológica (AP) 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;

c) A entrevista profissional de seleção (EPS) é avaliada segundo os 
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insufi-
ciente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 
20, 16, 12, 8 e 4 valores;

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

e) A entrevista de avaliação de competências (EAC) é avaliada se-
gundo 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 na Área do Edificado dos Ser-
viços Centrais 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 Leitão, Pró -Reitor da Universidade de Lisboa;
1.º Vogal efetivo: Maria Felisbela Ferreira, Coordenadora da Área do 

Edificado dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;
2.º Vogal efetivo: Guilherme Rodrigues, Técnico Superior da Área do 

Edificado dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;
1.º Vogal suplente: João Paulo Sanina, Técnico Superior da Área do 

Edificado dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;
2.º Vogal suplente: João Sousa, Técnico Superior da Área do Edificado 

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 acima 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.

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

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

24.1 — 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.

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



Diário da República, 2.ª série — N.º 92 — 14 de maio de 2018  13305

24.3 — 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.

26 de abril de 2018. — A Administradora da Universidade de Lisboa, 
Ana Maduro.

ANEXO I

Bibliografia e Legislação para a Prova de Conhecimento

A. Área de Atividade Administrativa
Constituição da Republica Portuguesa;
Código do Procedimento Administrativo (CPA);
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho com as respetivas alterações);
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Admi-

nistração Pública  -SIADAP — (Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro 
alterada pela Lei n.º 66/2012 de 31 de dezembro com as respetivas 
alterações);

Regime de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalha-
dores que exercem funções públicas — LVCR — (Lei n.º 12 -A/2008 de 
27 fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 22 -A/2008, 
de 24 de abril e alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril e 66/2012 de 31 de dezembro);

Níveis da tabela remuneratória (Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31 de julho);

Acumulação de férias (Despacho n.º 16372/2009, de 20 de julho);
Regime jurídico dos acidentes em serviço e das doenças profissio-

nais no âmbito da Administração Pública (Decreto -Lei n.º 503/99 de 
20 de novembro, alterado pelas Leis n.º 59/2008, de 11 de setembro e 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro);

B. Área de Organização Administrativa
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (Lei n.º 62/2007, 

de 10 de setembro, Diário da República, 1.ª série — N.º 174 — 10 de 
setembro de 2007);

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

Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa (Despa-
cho n.º 10413/2017, Diário da República, 2.ª série — N.º 230 — 29 
de novembro);

C. Setor da função a desempenhar (Área do Edificado)
Código dos Contratos Públicos (CCP);
Revisão de Preços das Empreitadas de Obras Públicas (Decreto -Lei 

n.º 6/2004, de 6 de janeiro);
Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT) 

(Portaria n.º 94 -A/2006, de 11 de setembro, com as respetivas alterações);
Novo Regime de Controlo de Instalações Elétricas de Serviço Parti-

cular (Decreto -Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto);
Regime Jurídico da Construção, do Acesso e da Instalação de Redes 

e Infraestruturas de Comunicações Eletrónicas e da Construção de 
Infraestruturas de Telecomunicações em Loteamentos, Urbanizações, 
Conjuntos de Edifícios e Edifícios (Decreto -Lei n.º 92/2017, de 31 
de julho);

Norma Europeia de Qualidade de Energia NP EN 50160;
Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios (Decreto-

-Lei n.º 224/2015, de 9 de outubro);
Disposições Técnicas Gerais e Específicas de Segurança Contra In-

cêndio em Edifícios (SCIE) (Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro;
Estatuto do Técnico Responsável por Instalações Elétricas de Serviço 

Particular (Decreto Regulamentar n.º 31/83, de 18 de Abril e todas as 
alterações, entretanto, introduzidas e, ainda, o Decreto -Lei n.º 229/2006, 
de 24 de Novembro);

Notas Técnicas de SCIE da Autoridade Nacional de Proteção Civil 
(ANPC);

Regime Jurídico que estabelece a Qualificação Profissional exigível 
aos Técnicos Responsáveis (Lei n.º 40/2015, de 1 de junho)
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 Despacho n.º 4723/2018

Alteração de Ciclo de Estudos

Mestrado Integrado em Arquitetura
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes da 

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, nos termos das 
disposições legais em vigor, nomeadamente do artigo 76.º do Regime 
Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, 
e republicado pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, e da 
Deliberação n.º 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação 
e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho 
Reitoral n.º 19 /2018, de 30 de janeiro de acordo com os Estatutos da Uni-
versidade 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 alteração do Mestrado Integrado em Arquitetura.

Este ciclo de estudos foi adequado pelo Despacho n.º 22848/2008, 
publicado no Diário da República n.º 172, 2.ª série, de 5 de setembro, 
e posteriormente alterado pelo Despacho n.º 19222/2009, publicado no 
Diário da República n.º 160, 2.ª série, de 19 de agosto, pelo Despacho 
n.º 17143/20011, publicado no Diário da República n.º 244, 2.ª sé-
rie, de 22 de dezembro, pelo Despacho n.º 11571/2012, publicado no 
Diário da República n.º 165, 2.ª série, de 27 de agosto e pelo Despacho 
n.º 7513/2013, publicado no Diário da República n.º 111, 2.ª série, de 
11 de junho. Este ciclo de estudos foi ainda acreditada pela A3ES com 
o processo n.º ACEF/1213/10412, em 6 de maio de 2014.

O ciclo de estudos de Mestrado Integrado em Arquitetura encontra-
-se registado pela Direção -Geral do Ensino Superior (DGES) com o 
n.º R/B -AD 209/2008, passando agora a integrar, o ciclo de estudos 
de Mestrado Integrado em Arquitetura na Área de Especialização de 
Urbanismo, registado pela Direção -Geral do Ensino Superior (DGES) 
com o n.º R/B -FV 1/2009.

1.º
Alteração

As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento 
do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano 
de estudos em anexo ao presente despacho.

2.º
Disposições transitórias

1 — Os estudantes que se encontram a frequentar o curso de Mestrado 
Integrado em Arquitetura e o curso de Mestrado Integrado em Arqui-
tetura na Área de Especialização em Urbanismo, independentemente 
dos regimes de frequência, serão de imediato integrados na estrutura 
do Curso de Mestrado Integrado em Arquitetura (MIArq), com cor-
respondência direta de todas as Unidades Curriculares concluídas, nos 
seguintes termos:

a) Os estudantes que se encontram a frequentar o curso de Mestrado 
Integrado em Arquitetura, em todos os regimes de frequência, mantêm-
-se na íntegra, para efeito de continuidade dos estudos nos anos letivos 
subsequentes, no curso de MIArq.

b) Os estudantes que se encontram a frequentar o curso de Mestrado 
Integrado em Arquitetura Área de Especialização em Urbanismo, em 
todos os regimes de frequência, transitam na íntegra, para efeito de 
continuidade dos estudos nos anos letivos subsequentes, para o curso 
de MIArq.

c) Os estudantes que no ano letivo 2017/18 estejam matriculados 
no curso de Mestrado Integrado em Arquitetura e que, no final deste 
ano letivo, cumpram as condições para prosseguir com os estudos de 
segundo ciclo, transitam de modo direto para o segundo ciclo do curso 
de MIArq, prosseguindo os estudos na Área de Especialização em 
Arquitetura, sem prejuízo da prerrogativa de poderem voluntariamente 
optar por transitar, nos termos da lei, para a Área de Especialização em 
Urbanismo do referido MIArq.

d) Os estudantes que no final do ano letivo 2017/18 estejam ma-
triculados no curso Mestrado Integrado em Arquitetura na Área de 
Especialização em Urbanismo e que, no final do ano letivo, cumpram 
as condições para prosseguir com os estudos de segundo ciclo deste 
curso, transitam de modo direto para o segundo ciclo do curso de MIArq, 
prosseguindo os estudos na Área de Especialização em Urbanismo, sem 
prejuízo da prerrogativa de poderem voluntariamente optar por transitar, 
nos termos da lei, para a Área de Especialização em Arquitetura do 
referido MIArq.

e) Os estudantes que no final do ano letivo 2017/18 estejam matri-
culados no curso de Mestrado Integrado em Arquitetura e a frequentar 


