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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:
a) Na prova de conhecimentos é adotada a escala de 0 a 20 valores, 

considerando-se a valoração até às centésimas;
b) 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;

c) 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;

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

e) A entrevista de avaliação de competências é avaliada segundo os 
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido ou Insu-
ficiente, 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 em que é aberto o pre-
sente posto de trabalho 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 — Carlos Nuno da Cruz Ribeiro, Pró-Reitor da ULisboa;
1 .º Vogal Efetivo — Maria Dulce Pedroso Domingos, Pró-Reitora 

da ULisboa, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e im-
pedimentos;

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

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 (DRH) dos Serviços Centrais da 
Universidade de Lisboa

21 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas .

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

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

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

23 .1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será pu-
blicitada em local visível e público dos Serviços Centrais da Univer-
sidade de Lisboa, sitos no Edifício da Reitoria da Universidade de 
Lisboa — Alameda da Universidade, 1649-004 Lisboa e colocada no 
Portal da Universidade de Lisboa em www .ulisboa .pt .

23 .2 — Em caso de igualdade de valoração, serão adotados os cri-
térios de ordenação preferencial estabelecidos nas disposições legais 
aplicáveis .

23 .3 — Nos termos do disposto no n .º 1 do artigo 19 .º da Portaria 
n .º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada Portaria n .º 145-A/2011, 
de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego 
Público (www .bep .gov .pt), no primeiro dia útil seguinte à presente 
publicação, a partir da data da publicação (no Diário da República), 
na página eletrónica da Universidade de Lisboa e por extrato, no prazo 
máximo de três dias úteis contado da mesma data, num jornal de ex-
pansão nacional .

24 de julho de 2018 . — A Administradora da Universidade de Lisboa, 
Ana Maduro.

311593971

Aviso n.º 12891/2018
Nos termos do disposto nos artigos 30 .º e 33 .º da Lei Geral do 

Trabalho 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 14-06-2018 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 Técnico Superior, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, para exercer funções na Área de Gestão de Instalações e 
Manutenção do Departamento Técnico dos Serviços Centrais da 
Universidade de Lisboa .

1 — Tipo de concurso: o presente aviso reveste a forma de pro-
cedimento concursal comum, por inexistir reserva de recrutamento 
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 
anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em 
anexo à Lei n .º 35/2014, de 20 de junho .
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O Técnico Superior desempenhará funções na Área de Gestão de Ins-
talações e Manutenção do Departamento Técnico dos Serviços Centrais 
da Universidade de Lisboa (SCUL) designadamente:

a) Gestão dos trabalhos afetos a equipa da oficina (recebimento, 
tratamento e encaminhamento e distribuição pelos técnicos dos pedidos 
de manutenção corretiva);

b) Apoio à gestão de contratos de manutenção de instalações e edi-
ficado: acompanhamento da execução de Contratos de manutenção de 
instalações;

c) Gestão e manutenção de cronograma de intervenção de equipas; 
contacto direto com as várias empresas contratadas, de modo a garantir 
os níveis de eficácia e eficiência desejados;

d) Realização de auditorias de avaliação da qualidade dos serviços 
prestados;

e) Avaliação e proposta de medidas de redução de custos com a 
exploração das instalações e equipamentos;

f) Elaboração de manuais de procedimentos;
g) Apoio técnico nas seguintes matérias: instalações especiais em 

edifícios, inspeção e diagnostico de edifícios, incluindo patologias es-
pecificas; obras de manutenção e reabilitação;

h) Gestão e fiscalização de obras e contratos;
i) Apoio ao armazém de consumíveis e peças sobressalentes na in-

dicação dos artigos mais adequados e/ou económicos para a realização 
das atividades de manutenção corretiva .

6 — Posição remuneratória: A determinação do posicionamento 
remuneratório 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 remuneratório 15 .º, nos termos do Decreto Regulamentar 
n.º 14/2008, de 31 de julho, num montante pecuniário de 1.201,48€ 
(mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos), ao abrigo da 
Portaria n .º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, e do Decreto-Lei 
n .º 144/2014, de 30 de setembro, de acordo com a verba disponível 
cabimentada .

7 — Requisitos de admissão:
7 .1 — 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 superior, nos termos da 
alínea c) do n .º 1 do artigo 86 .º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, publicada em anexo à Lei n .º 35/2014, de 20 de junho .

7 .3 — Constituem condições preferenciais:
Licenciatura em área relacionada com a manutenção e conservação 

de instalações e edifícios; formação na área de saúde e segurança no 
trabalho; conhecimentos técnicos e práticos da legislação relativa à 
Contratação Publica; conhecimentos técnicos e práticos da legislação 
relativa à utilização de Edifícios Públicos, designadamente em matéria 
de segurança, conhecimentos técnicos de manutenção; conhecimentos 
de gestão de armazéns; domínio de ferramentas informáticas de gestão 
de manutenção, nomeadamente sistemas SAP; experiencia na gestão 
de equipas de manutenção .

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 tra-
balho 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 .ºs 3 e 4 do ar-
tigo 30 .º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publi-
cada 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 indeterminado e por despacho autorizador 
de 14-06-2018 do Reitor da Universidade de Lisboa, em caso 
de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por tra-

balhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, proceder-se-á ao recrutamento de trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo determinado 
ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida .

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

9 — Forma e local de apresentação da candidatura:
9 .1 — Nos termos do artigo 27 .º da Portaria n .º 83-A/2009, de 22 

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

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 
alíneas a), b) do ponto 9 .3 .1 e das alíneas a) e b) do ponto 9 .3 .2, 
determinam exclusão da candidatura ao procedimento . O não pre-
enchimento 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, 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 c) e d) 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 desempe-
nhar a atribuição, competência ou atividade caracterizadora do posto 
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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 conheci-
mentos académicos e/ ou profissionais e as competências técnicas 
dos candidatos 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 atividade profissional . A prova de conhecimentos incide 
sobre conteúdos de natureza genérica e/ ou específica, diretamente 
relacionados com as exigências da função, nomeadamente, o ade-
quado 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 90 (noventa) 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 de Gestão de Instala-
ções e Manutenção do Departamento Técnico dos Serviços 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 x 25 %) + (EPS × 30 %)

18 .2 — Para os candidatos que se encontrem na situação descrita no 
ponto 10 .2 do presente aviso, a classificação final (CF) será obtida numa 
escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

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

18 .3 — São excluídos do procedimento os candidatos que tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, 
não lhes sendo aplicado o método ou fase seguintes .

18 .4 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos mé-
todos de seleção é equivalente à desistência do presente procedimento 
concursal .

19 — Exclusão e notificação dos candidatos: os candidatos ex-
cluídos 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 — João Jacinto, Diretor Executivo dos Serviços Centrais 

da Universidade de Lisboa;
1 .º Vogal Efetivo — Manuela Maria Guerreiro Gonçalves de Cas-

tro, Coordenadora da Área de Gestão de Instalações e Manutenção 
do Departamento Técnico dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa

2 .º Vogal Efetivo — Vítor Marques, Coordenador da Área de Apoio 
Técnico e Administrativo do Estádio Universitário de Lisboa .

1 .º Vogal Suplente — Ana Rita Oliveira, Técnica Superior da Área 
de Gestão de Instalações e Manutenção do Departamento Técnico dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa

2 .º Vogal Suplente — Maria José Clarinha, Coordenadora da Área de 
Apoio Técnico e Administrativo dos Museus e do IICT, Museu Nacional 
de História Natural e da Ciência .

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 .

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 .

20 de agosto de 2018 . — O Reitor da Universidade de Lisboa, An‑
tónio Cruz Serra .

ANEXO I

Bibliografia e Legislação para a Prova de Conhecimento
a) Administração Pública:
Lei n .º 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções 

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

Administrativo;
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Lei n .º 66-B/2007, de 28 de dezembro, Sistema Integrado de Gestão 
e Avaliação na Administração Pública (com as devidas alterações) .

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

Lei n .º 62/2007, de 10 de setembro, Diário da República, 1 .ª série, 
n .º 174, 10 de setembro de 2007, Regime Jurídico das Instituições de 
Ensino Superior;

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

Despacho n .º 10413/2017, Diário da República, 2 .ª série, n .º 230, 
de 29 de novembro, Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa;

c) Temas específicos da atividade para que é aberto o concurso:
Decreto-Lei n .º 220/2008 de 11 de novembro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n .º 224/2015, de 9 de outubro — Estabelece o Regime 
Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios (RJ-SCIE) .

Decreto-Lei n .º 320/2002 de 28 de dezembro — Estabelece o regime 
de manutenção e inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas mecâ-
nicas e tapetes rolantes, após a sua entrada em serviço, bem como as 
condições de acesso às atividades de manutenção e de inspeção .

Decreto-Lei n .º 163/2006, de 8 de agosto — Aprova o regime da acessi-
bilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e 
edifícios habitacionais, revogando o Decreto-Lei n .º 123/97 de 22 de maio .

Decreto-Lei n .º 118/2013 — Aprova o Sistema de Certificação Ener-
gética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Comércio e Serviços, e transpõe a Diretiva n .º 2010/31/UE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa 
ao desempenho energético dos edifícios .

Decreto-Lei n .º 251/2015 — Procede à terceira alteração ao Decreto-
-Lei n .º 118/2013, de 20 de agosto, que aprovou o Sistema de Certificação 
Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Comércio e Serviços, e transpôs a Diretiva n .º 2010/31/UE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa 
ao desempenho energético dos edifícios .

Decreto-Lei n .º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações in-
troduzidas na sua redação atual, Decreto-Lei n .º 136/2014 — Regime 
Jurídico da Urbanização e de Edificação (RJUE);

Normas que regem as atividades de manutenção:
NP EN 13306:2010 Terminologia da manutenção;
NP EN 15341:2009 Indicadores de desempenho da manutenção 

(KPI);
NP EN 13460:2009 Documentação para a manutenção;
NP EN 4492:2010 Requisitos para a prestação de serviços de Ma-

nutenção;
NP 4483:2009, Guia de Implementação do Sistema de Gestão da 

Manutenção;
NP EN ISSO 9001:2008 Sistemas de gestão da qualidade — Funda-

mentos e vocabulário .
311601908

Despacho n.º 8642/2018
Nos termos do n .º 1 do artigo 28 .º dos Estatutos da Universidade 

de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo n .º 1-A/2016, do 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário 
da República, 2 .ª série, n .º 42, de 1 de março, conjugado com o n .º 2 
do artigo 6 .º do Regulamento Geral de Concursos para recrutamento 
de professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade 
de Lisboa, publicado pelo Despacho n .º 2307/2015, de 5 de março, 
delego no Doutor Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha, Pro-
fessor Catedrático e Presidente da Faculdade de Motricidade Humana 
da Universidade de Lisboa, as competências para presidir aos júris de 
concurso para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas, de:

Um lugar de Professor Auxiliar, na área disciplinar de Sociolo-
gia, Estudos Culturais e Gestão das Atividades Físicas e do Despor-
to — Edital n .º 955/2016, Diário da República, 2 .ª série, n .º 215, de 
09 de novembro;

Um lugar de Professor Auxiliar, na área disciplinar de Psicologia e 
Comportamento Motor — Edital n .º 956/2016, Diário da República, 
2 .ª série, n .º 215, de 09 de novembro, com Declaração de Retificação 
n .º 1129/2016, de 18 de novembro .

17 de agosto de 2018 . — O Reitor, António Cruz Serra .
311610153

Despacho n.º 8643/2018

Alteração de Ciclo de Estudos

Licenciatura em História da Arte
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, nos termos das 
disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76 .º do Regime 
Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), apro-
vado pelo Decreto-Lei n .º 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alte-
rações, 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 122, de 19 de julho, 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 alteração da Licenciatura 
em História da Arte .

Este ciclo de estudos foi adequado pela deliberação n .º 55/2007, 
da Comissão Científica do Senado, de 20 de março, publicada no 
Diário da República, 2 .ª série, n .º 53, de 17 de março, pela deli-
beração n .º 747/2009, e registado pela Direção-Geral do Ensino 
Superior (DGES) com o n .º R/B-AD-514/2006 . Foi acreditado pela 
A3ES com o processo n .º ACEF/1516/19602, em 28 de setembro 
de 2017 .

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
Entrada em vigor

Estas alterações, aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o 
n .º R/A-Ef 1982/2011/AL01, a 10 de agosto de 2018, entram em vigor 
a partir do ano letivo de 2018/2019 e aplicam-se aos alunos inscritos 
no 1 .º ano, no ano letivo de 2019/20 aplicam-se aos alunos inscritos no 
1 .º e no 2 .º ano, e a partir do ano letivo de 2020/21 aplicam-se a todos 
os alunos inscritos .

21 de agosto de 2018 . — O Reitor, António Cruz Serra.

ANEXO
1 — Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa
2 — Unidade orgânica: Faculdade de Letras
3 — Grau ou diploma: Licenciado
4 — Ciclo de estudos: História da Arte
5 — Área científica predominante: História da Arte
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180
7 — Duração normal do ciclo de estudos: 3 Anos
8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de per-

cursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não 
aplicável

9 — Estrutura curricular:

QUADRO N .º 1

Áreas científicas Sigla

Créditos

Obrigatórios Opcionais

Área de Formação Geral (História) .  .  . HIST 30
Área de Formação Especializada (His-

tória da Arte)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
HART 120

Opções Livres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . OL 30

Subtotal  .  .  .  .  .  .  .  . 150 30

Total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180


