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denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

26 — Júri:
Presidente — Rui Manuel Bebiano do Nascimento, Professor Auxiliar 

e Diretor do Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de 
Coimbra

Vogais efetivos — Maria Natércia Vieira de Vasconcelos Coimbra, 
Técnica Superior no Centro de Documentação 25 de Abril, da Universi-
dade de Coimbra, e Ana Maria Araújo Leitão Bandeira, Técnica Superior 
no Arquivo da Universidade de Coimbra

Vogais suplentes — António Eugénio Maia Amaral, Técnico Superior 
e Diretor -Adjunto da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 
e Ana Maria Eva Miguéis, Técnica Superior na Biblioteca Geral da 
Universidade de Coimbra.

O Presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo vogal efetivo indicado em primeiro lugar.

ANEXO

Temas e Bibliografia recomendada para realização
dos métodos de seleção

Temas de enquadramento geral:
Orgânica e funcionamento da Universidade de Coimbra.
O contrato de trabalho em funções públicas
História Portuguesa da segunda metade do século XX.

Temas de enquadramento específico:
Natureza e constituição do acervo documental do CD25A — U. C.
Preservação e gestão de documentos de arquivo
Acessibilidade e comunicabilidade de documentos de arquivos pú-

blicos e privados.
Orientações e normas de descrição arquivística
Preservação digital de OD

Bibliografia recomendada:
Estatutos e Organização da Universidade de Coimbra http://www.

uc.pt/sobrenos/estatutos
Centro de Documentação 25 de Abril: história e constituição dos 

acervos e coleções http://www.cd25a.uc.pt/
Chilcote, Ronald H. — A revolução portuguesa: estado e classes 

sociais na transição para a democracia. Porto: Afrontamento, 2014.
Ferreira, José Medeiros — Portugal em transe: 1974 -1985. Vol. 8 de 

História de Portugal/José Matoso (dir.). Lisboa: Círculo de Leitores, 
1993.

Reis, António (coord.) — Portugal Contemporâneo. Vols. 5 e 6. Lis-
boa: Alfa. 1990.

Rosas, Fernando — Portugal e o Estado Novo. Lisboa: Presença, 
1992.

Alves, Ivone [et.al] — Dicionário de terminologia arquivística. Lis-
boa: Colibri, 2010

Costa, Clara — Divulgação de documentos referentes à intimidade 
da vida privada e familiar de outrem: Responsabilidade Civil. Lisboa: 
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalis-
tas. Grupo de Trabalho para os Arquivos de Família e Pessoais, 2009. 
http://www.apbad.pt/Downloads/GT_Downloads/documento.pdf

Couture, Carol; Rousseau, Jean Yves — Os fundamentos da disciplina 
arquivística. Lisboa: D. Quixote, 1998

Instituto Nacional -Torre do Tombo -DireçaÞo de Serviços de Ar-
quiviìstica; Matoso, José (coord.) — Coleções, arquivos de pessoas 
singulares, de famílias, de empresas, de associações, de comissões 
e de congressos. Guia geral dos fundos da Torre do Tombo. Lisboa: 
IAN/TT, vol. 6, 2005.

Ribeiro, Fernanda — O acesso à informação nos arquivos. Lisboa: 
FCG, 2003. 2 vols.

Silva, A. M. da (et al.) Arquivística: teoria e prática de uma ciência 
da informação. Porto: Afrontamento, 2002

Legislação:
Regime geral dos arquivos e do património arquivístico, aprovado 

pelo Decreto -Lei n.º 16/93, de 23 de janeiro e alterado pela Lei n.º 14/94, 
de 11 de maio.

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.

Normas de arquivo:
DGARQ. Orientações para a descrição arquivística. Lisboa: DGARQ, 

2011

DGARQ - MIP: metainformação para interoperabilidade. Lisboa, 
2012.

ISAD(G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística: 
adotada pelo Comité de Normas de Descrição, Estocolmo: Suécia, 
19 -22 de setembro de 1999/ Conselho Internacional de Arquivos; Lis-
boa: IANTT, 2002

ISAAR(CPF): Norma Internacional de Registos de Autoridade Arqui-
vística para Pessoas Coletivas, Pessoas Singulares e Famílias/Conselho 
Internacional de Arquivos. 2.ª ed. Lisboa: IANTT, 2004

Instituto Português da Qualidade — NP 4438 -1, Informação e do-
cumentação. Gestão de documentos de arquivo. Parte 1: Princípios 
diretores. Lisboa: Instituto Português da Qualidade, 2005.

Instituto Português da Qualidade — NP 4438 -2, Informação e docu-
mentação. Gestão de documentos de arquivo. Parte 2: Recomendações 
de aplicação. Lisboa: Instituto Português da Qualidade, 2005.

03/02/2017. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Elsa Marques.

310303729 

 Aviso (extrato) n.º 3335/2017
Por despacho exarado a 14/11/2016, pelo Vice -Reitor da Universi-

dade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso 
de competência delegada, foi autorizada a contratação do Doutor Luís 
Miguel Maldonado de Vasconcelos Correia e celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período 
experimental, com a duração de cinco anos, como Professor Auxiliar, 
em regime de dedicação exclusiva, para o exercício de funções no 
Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
com efeitos retroativos a 19/10/2016, nos termos do disposto no n.º 5 do 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, na sua redação 
atual, do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária e do 
Regulamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente da 
Universidade de Coimbra, com o posicionamento remuneratório entre 
o 53.º e o 54.º níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória Única, 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, a que 
corresponde a remuneração de €3.191,82. (Não carece de verificação 
prévia do Tribunal de Contas)

14/02/2017. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-
nos, Elsa Marques.

310296034 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 3336/2017

Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de técnico superior para exer-
cer funções na área de pessoal e vencimentos do departamento 
de recursos humanos dos serviços centrais da Universidade de 
Lisboa.
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 09 -12 -2016 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 indeterminado, para exercer funções na 
Área de Pessoal e Vencimentos do Departamento de Recursos Humanos 
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 consti-
tuída, 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.
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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 da Reitoria 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: Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro.

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

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

5.1 — O Técnico Superior desempenhará funções na Área de Pessoal e 
Vencimentos do Departamento de Recursos Humanos dos Serviços Cen-
trais da Universidade de Lisboa, competindo -lhe, designadamente:

Colaborar na elaboração e consolidar a resposta final da Universidade 
de Lisboa ao INDEZ;

Elaborar respostas às entidades oficiais no que respeita aos reportes 
relativos a recursos humanos (Sistemas de Informação e Organização 
do Estado (SIOE), Balanço Social e INDEZ) para os Serviços Centrais 
e diversas Escolas da Universidade de Lisboa;

Assegurar a resposta a pedidos internos de dados, como instrumento 
de apoio à tomada de decisões;

Assegurar a uniformização e normalização de procedimentos relativos 
à base de dados de recursos humanos;

Assegurar o apoio na parametrização da base de dados de recursos 
humanos e elaboração de dados oficiais.

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 limita-
ções impostas pelo artigo 42.º da Lei n.º Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2015) mantido em vigor pelo 
artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Orçamento do Estado 
para 2017), sendo a posição remuneratória de referência a 2.ª posição 
da carreira/categoria de Técnico Superior, ou seja, o nível remunera-
tório 15.º, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de 
julho, num montante pecuniário de 1.201,48€ (mil duzentos e um euros 
e quarenta e oito cêntimos), ao abrigo da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro, e do Decreto -Lei n.º 144/2014, de 30 de setembro, de 
acordo com a verba disponível cabimentada.

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

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

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

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

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

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Titularidade de licenciatura, 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 Gestão e/ou Administração Pública;
Experiência comprovada em gestão de Recursos Humanos em con-

texto de Ensino Superior Público;
Experiência no sistema de informação SAP.

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 09 -12 -2016 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, sob 

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

sional;
Documentos comprovativos da experiência profissional dos candi-

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

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

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

9.4 — A não apresentação dos documentos acima enumerados impos-
sibilita a admissão do candidato ao presente procedimento concursal, 
implicando a sua exclusão do mesmo. O não preenchimento ou o 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 disposto no artigo 36.º, da Lei Geral do Tra-

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

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

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

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

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

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

11.1 — A prova de conhecimentos é escrita, de natureza teórica e de 
realização individual, com possibilidade de consulta da legislação/bi-
bliografia indicadas, sendo a incorreção na expressão escrita um fator 
eliminatório. Terá uma duração de 120 (cento e vinte) minutos, e versará 
sobre os seguintes temas e respetiva legislação/bibliografia, com as suas 
respetivas alterações e republicações:

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

Públicas;
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro — Código do Trabalho;
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro — Código do Procedimento 

Administrativo;
Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis 

n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro e 
66 -B/2012, de 31 de dezembro — Estabelece o sistema integrado de 
gestão e avaliação do desempenho na administração pública;

Portaria n.º 359/2013 de 13 de dezembro — Aprova os modelos de 
fichas de autoavaliação e avaliação do desempenho;

Despacho normativo n.º 4 -A/2010 de 8 de fevereiro — Estabelece os 
critérios a aplicar na realização da ponderação curricular.

Acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro;
Regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março;
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho — Estabelece 

os níveis da tabela remuneratória única correspondentes às posições 
remuneratórias das categorias das carreiras gerais de Técnico Superior, 
de Assistente Técnico e de Assistente Operacional

Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro — Aprova a tabela 
remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril — Regulamenta a tramitação do 
procedimento concursal;

Decreto -Lei n.º 503/99, de 20 de novembro — Regime jurídico dos 
acidentes em serviço e das doenças profissionais no âmbito da Admi-
nistração Pública;

Lei n.º 4/2009, de 29 de janeiro — Proteção social dos trabalhadores 
que exercem funções públicas;

Decreto -Lei n.º 89/2009, de 9 de abril — Regulamenta a proteção na 
parentalidade, no âmbito da eventualidade maternidade, paternidade e 
adoção, no regime de proteção social convergente;

Decreto -Lei n.º 91/2009, de 9 de abril — Define e regulamenta a 
proteção na parentalidade no âmbito da eventualidade maternidade, 
paternidade e adoção do sistema previdencial e do subsistema de so-
lidariedade;

Despacho conjunto A -179/89 -IX, de 12 de setembro — Doenças 
incapacitantes;

Decreto -Lei n.º 272/88, de 3 de agosto — Equiparação a bolseiro 
no país;

Decreto -Lei n.º 282/89, de 23 de agosto — Equiparação a bolseiro 
fora do país;

Portaria n.º 609/2009, de 5 de junho — Aprova o modelo de registo 
de trabalho extraordinário e os elementos que deve conter;

Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto — Estatuto da Carreira 
Docente Universitária;

Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril — Estatuto da Carreira de 
Investigação Científica;

Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto — Estatuto do Bolseiro de Inves-
tigação;

Despacho (extrato) n.º 6977/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 120, de 23 de junho — Regulamento de Bolsas de Investi-
gação da Universidade de Lisboa;

Links para consulta:
http://www.dgaep.gov.pt/
http://www.adse.pt/
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 — Regime Jurídico das Instituições 
de Ensino Superior;

Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, de 1 de março — Estatutos da 
Universidade de Lisboa;

Despacho n.º 14421/2016, de 29 de novembro — Estatutos dos Ser-
viços Centrais da Universidade de Lisboa.

Temas específicos da atividade para que é aberto o concurso:
Lei n.º 22/2008, de 13 de maio — Lei do Sistema Estatístico Na-

cional;
Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro — Institui e regula o funciona-

mento do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE);
Decreto -Lei n.º 190/96, de 9 de outubro — Balanço Social;
Decreto -Lei n.º 15/96, de 6 de março — Registo Biográfico de Do-

centes do Ensino Superior;
https://www.dges.gov.pt/en/node/403 — INDEZ.

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

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

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

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

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

considerando -se a valoração até às centésimas;
A entrevista profissional de seleção é avaliada segundo os níveis 

classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores;

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

17 — Tendo em consideração a urgência do presente procedimento, 
devido à carência de recursos humanos

Área de Pessoal e Vencimentos do Departamento de Recursos Huma-
nos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, nos termos previs-
tos 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 — Ricardo Miguel Carreira Geraldes, Diretor do Depar-

tamento de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa;
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1.º Vogal Efetivo — Ana Cristina Oliveira Nascimento, Coordena-
dora da Área de Pessoal e Vencimentos do Departamento de Recursos 
Humanos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

2.º Vogal Efetivo — Filipa Alexandra Godinho Dias, Técnica Supe-
rior do Departamento de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da 
Universidade de Lisboa;

1.º Vogal Suplente — Cândida Eunice Saraiva Machado, Técnica 
Superior do Departamento de Recursos Humanos dos Serviços Centrais 
da Universidade de Lisboa;

2.º Vogal Suplente — Telma Irina Aleixo Vargas, Técnica Superior 
do Departamento de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Uni-
versidade de Lisboa.

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

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

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

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

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

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

23.2 — 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.

17 de fevereiro de 2017. — A Administradora da Universidade de 
Lisboa, Ana Maduro.
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 Aviso n.º 3337/2017

Procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de 
trabalho na carreira e categoria de técnico superior para exercer 
funções na área de pessoal e vencimentos do Departamento de 
Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Universidade de 
Lisboa.
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 09 -12 -2016 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 dois postos de trabalho, na carreira 
e categoria de Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer funções na 
Área de Pessoal e Vencimentos do Departamento de Recursos Humanos 
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 consti-
tuída, 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 da Reitoria 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: Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Portaria 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: os postos de trabalho situam -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 geral de Técnico Superior, tal como descritas 
no anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

5.1 — Os Técnicos Superiores desempenharão funções na Área de 
Pessoal e Vencimentos do Departamento de Recursos Humanos dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, designadamente:

Garantir o carregamento da base de dados de Recursos Humanos e 
processamento dos vencimentos, pensões provisórias de aposentação, 
bolsas, avenças, tarefas, gratificações, protocolos, trabalho extraordiná-
rio, ajudas de custo e outros abonos dos colaboradores;

Elaborar e emitir as guias para entrega ao Estado ou a outras entidades 
das importâncias e descontos ou reposições e quaisquer outras que lhe 
pertençam ou sejam devidas;

Preencher e disponibilizar a declaração mensal de remunerações dos 
colaboradores;

Preencher e disponibilizar o mapa anual das retenções de IRS a enviar 
à DGCI;

Elaborar e conferir o ficheiro da transferência bancária dos abonos 
e vencimentos no que se refere aos números de identificação bancária 
(NIB’s), números de identificação fiscal (NIF’s) e montantes líquidos 
a abonar aos colaboradores;

Preencher e disponibilizar a declaração mensal de remunerações dos 
colaboradores;

Conferir e disponibilizar as declarações de rendimentos dos cola-
boradores;

Elaborar e conferir as guias de reposição de vencimentos (abatidas e 
não abatidas nos pagamentos) dos colaboradores;

Dar resposta a pedidos de informação sobre vencimentos e outros 
abonos.

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 limi-
tações impostas pelo artigo 42.º da Lei n.º Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2015) mantido em vigor pelo 
artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Orçamento do Estado 
para 2017), sendo a posição remuneratória de referência a 2.ª posição 
da carreira/categoria de Técnico Superior, ou seja, o nível remunera-
tório 15.º, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de 
julho, num montante pecuniário de 1.201,48€ (mil duzentos e um euros 
e quarenta e oito cêntimos), ao abrigo da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro, e do Decreto -Lei n.º 144/2014, de 30 de setembro, de 
acordo com a verba disponível cabimentada.

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

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

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

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

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

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Titularidade de licenciatura, 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 preferencial em Gestão e/ou Administração Pública;
Experiência comprovada em processamento de vencimentos em con-

texto de Ensino Superior Público;


