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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 — Luis Carlos Guimarães Carvalho, Diretor Executivo
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;
1.º Vogal Efetivo — Isabel Maria de Castro Pereira França Henriques,
Diretora do Departamento de Relações Externas e Internacionais dos
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;
2.º Vogal Efetivo — Maria João Minhota Antunes Caiado, Coordenadora do Núcleo de Mobilidade do Departamento de Relações
Externas e Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade
de Lisboa;
1.º Vogal Suplente — Cláudia de Nittis Ferreira de Pereira Correia,
Coordenadora do Núcleo de Saúde do Estádio Universitário de Lisboa
da Universidade de Lisboa;
2.º Vogal Suplente — Sofia Margarida Serra Dias da Cruz, Coordenadora do Núcleo de Comunicação do Departamento de Relações Externas
e Internacionais 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 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 candidatos, ainda que, no mesmo procedimento, lhes tenham sido aplicados
diferentes métodos de seleção.
23.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publicitada em local visível e público dos Serviços Centrais da Universidade 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 critérios 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 expansão nacional.
23 de junho de 2017. — A Administradora da Universidade de Lisboa,
Ana Maduro.
310588461

Faculdade de Direito
Contrato (extrato) n.º 491/2017
Autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, em regime de tenure, precedido de concurso documental,
aos Doutores Maria Adelaide Teles de Menezes Correia Leitão, Rui
Carlos Gonçalves Pinto, e Ana da Paz Ferreira da Câmara Perestrelo
de Oliveira em regime de tempo integral, na categoria de professor
associado, para o mapa de pessoal docente da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, com vencimento correspondente ao escalão 1
índice 220, da tabela aprovada pelo Decreto-Lei n.º 408/89, de 18 de
novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 76/96,
de 18 de junho, com efeitos a partir da data da publicação no Diário
da República.
(Isento de fiscalização prévia do T.C.)
19 de junho de 2017. — O Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Professor Doutor Pedro Romano Martinez.
310587781

Faculdade de Letras
Despacho n.º 6103/2017
Foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo
resolutivo certo, com José Filipe Pereira da Silva, com efeitos a partir
de 01 de maio de 2017 e termo a 09 de junho de 2017, com a categoria
de Professor Associado Convidado, sem remuneração, nos termos do
artigo 32.º-A do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado
em anexo do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.
1 de junho de 2017. — O Diretor da FLUL, Professor Doutor Paulo
Farmhouse Alberto.
310586193
Despacho n.º 6104/2017
Foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a termo
resolutivo certo, com David Michael Greer, com início a 01 de junho
de 2017 e termo a 31 de maio 2019, com a categoria de Leitor, em
regime de dedicação exclusiva e o vencimento correspondente ao Escalão 3, índice 155, nos termos dos artigos 17.º e 33.º do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, republicado em anexo do Decreto-Lei
n.º 205/2009 de 31 de agosto.
5 de junho de 2017. — O Diretor da FLUL, Professor Doutor Paulo
Farmhouse Alberto.
310586152

Instituto Superior de Economia e Gestão
Despacho (extrato) n.º 6105/2017
Por despacho de 25 de janeiro de 2017, do Presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa,
proferido por delegação de competências, do Reitor da mesma
Universidade:
Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, da Doutora Maria Cândida Vergueiro Monteiro Cidade Mourão, mediante a
celebração de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, em regime de tenure, na categoria de Professora Associada com Agregação, escalão 3, índice 265, da tabela aplicável aos
docentes universitários, em regime de dedicação exclusiva, a partir de
25 de janeiro de 2017.
Por força da aplicação no artigo 39.º e artigo 42.º e artigo 56.º da Lei
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, artigo 38.º e 42.º da Lei n.º 82-B/2014
de 31 de dezembro e n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016 de 28 de
dezembro o docente irá manter a remuneração que auferia anteriormente.
21 de junho de 2017. — O Presidente, Prof. Doutor Mário Fernando
Maciel Caldeira.
310581665

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Edital n.º 483/2017
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com
a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 168, de 31/08/2009, o
Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel
Bensabat Rendas, por despacho de 15 de maio de dois mil e dezassete,
faz saber que está aberto concurso documental, pelo prazo de 30 dias
úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no Diário
da República, para recrutamento de 1 posto de trabalho de Professor
Associado na área disciplinar de Gestão/ Investimentos da Faculdade
de Economia desta Universidade.
O presente concurso é documental, tem carácter internacional e rege-se
pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do Estatuto da
Carreira Docente Universitária e pelo Regulamento dos Concursos da
Carreira Docente da Universidade Nova de Lisboa, publicado em anexo
ao Despacho n.º 3012/2015, no Diário da República, 2.ª série, n.º 58,
de 24 de março de 2015.
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I — Requisitos de admissão:
1 — Em conformidade com o que determina o Estatuto da Carreira
Docente Universitária, é requisito para a candidatura ao concurso em
apreço, nos termos do artigo 41.º:
a) Ser titular do grau de doutor há mais de cinco anos.
II — Apresentação da candidatura:
1 — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos de preferência
em suporte digital, presencialmente na Reitoria da Universidade Nova
de Lisboa, sita no Campus de Campolide, 1099 -085 Lisboa,ou por via
postal, em formulário disponível na Divisão Académica e online em
http://www.unl.pt/sites/default/files/formulario_concursos.doc.
2 — O processo de candidatura deverá ser instruído com a documentação a seguir indicada:
a) Certidão comprovativa do grau de doutor obtido há mais de 5 anos
na(s) área(s) disciplinar(es) a que respeita o concurso;
b) 7 exemplares impressos ou em suporte digital (PEN) do curriculum
do candidato;
c) 7 exemplares de cada um dos trabalhos publicados, mencionados
no curriculum, preferencialmente, em suporte digital (PEN), designadamente os mais representativos, no que respeita ao seu contributo para
o desenvolvimento e evolução da(s) área(s) disciplinar(es) para que é
aberto o concurso.
3 — Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por declaração prestada no formulário, referido no n.º II supra, disponível na
Divisão Académica da Reitoria da UNL e online. em http://www.unl.
pt/sites/default/files/formulario_concursos.doc.
4 — As candidaturas devidamente instruídas com os documentos
supra mencionados no n.º II, deverão ser entregues no prazo de 30 dias
úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no Diário
da República.
5 — A falta de quaisquer documentos probatórios, que não puder ser
oficiosamente suprida, determinará a rejeição da candidatura.
6 — Os candidatos devem organizar o respetivo curriculum vitae de
acordo com a sistemática do ponto III deste Edital.
III — Critérios de avaliação: Os critérios, indicadores e ponderações, com vista à avaliação dos candidatos, aprovados pelo júri, são
os seguintes:
1 — Desempenho Científico, desenvolvimento e Inovação — Critério
de Investigação — (85 %):
Na avaliação deste critério, como guia indicativo são consideradas
duas fontes de informação: a lista de 50 revistas definida pelo Finantial Times e a lista produzida pela Association of Business Schools. O
prestígio das publicações pode ser assim ordenado:
Topo: FT 50 ou Nível 4 em ABS;
Prestígio: Nível 3 em ABS;
Qualidade:Nível 2 em ABS;
Outras: Nível 1 em ABS e outras revistas internacionais com revisão
pelos pares.
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6 — A avaliação nos Níveis referidos no número anterior tem em
conta a seguinte descrição:
6.1 — Critério de Investigação:
Nível A: Capacidade demonstrada de publicar em revistas classificadas
como de topo segundo a lista referida no ponto III.
Nível B: Capacidade demonstrada de publicar em revistas classificadas
como de prestígio segundo a lista referida no ponto III.
Nível C:Capacidade demonstrada de publicar em revistas classificadas
como de qualidade segundo a lista referida no ponto III.
Nível D:Qualidade de investigação pouco expressiva em termos
internacionais
6.2 — Critério do Ensino:
Nível A: Atividades de ensino numa diversidade significativa de
programas; Avaliações consistentemente excelentes; Desenvolvimento
de materiais e inovações pedagógicas.
Nível B: Atividades de ensino numa diversidade significativa de programas; Avaliações consistentemente acima da média; Desenvolvimento
de materiais e inovações pedagógicas.
Nível C: Avaliação ao nível de médio pelos estudantes.
Nível D: Avaliação pelos estudantes abaixo da média.
6.3 — Critério de contribuição Institucional:
Nível A: Clara evidência de elevado sentido de cidadania organizacional.
Nível B: Alguma evidência de sentido de cidadania organizacional.
Nível C: Limitada evidência de sentido de cidadania organizacional.
Nível D: Envolvimento inexpressivo em atividades institucionais.
IV — Composição do júri: O júri, nomeado por despacho do Sr. Reitor
de 15 de maio de 2017, tem a seguinte composição:
Presidente: Prof. Doutor Pedro Pita Barros, Vice-Reitor da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências, nos termos do
n.º 8 do Despacho n.º 14013/2013, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 212, de 1 de novembro.
Vogais:
Doutor João Luís Correia Duque, Professor Catedrático do Instituto
Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa;
Doutora Clara Raposo, Professora Catedrática do Instituto Superior
de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa;
Doutor João Pedro Vidal Nunes, Professor Catedrático do ISCTE
Business School, Instituto Universitário de Lisboa;
Doutor Pedro Araújo de Santa Clara Gomes, Professor Catedrático
da Nova School of Business and Economics/ Faculdade de Economia
da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor Miguel Luís Sousa de Almeida Ferreira, Professor Catedrático
da Nova School of Business and Economics/ Faculdade de Economia
da Universidade Nova de Lisboa.
V — Avaliação das candidaturas:

2 — Componente Pedagógica — Critério de Ensino — (10 %):
2.1 — Qualidade de ensino, segundo as avaliações dos alunos referentes ao cursos ministrados;
2.2 — Prémios de qualidade de ensino, inovações pedagógicas ou
curriculares, devidamente documentadas;
2.3 — Materiais pedagógicos produzidos e publicados por editoras
prestigiadas;
2.4 — Experiência em formação de executivos e a experiência de
ensino em prestigiadas escolas internacionais (escolas com acreditações
internacionais AACSB, AMBA e EQUIS)
3 — Outras atividades relevantes — Critério de contribuição Institucional (5 %)
Neste critério será valorada a contribuição institucional e a evidência
de cidadania organizacional, nomeadamente a participação em equipas
de trabalho da instituição, comités de avaliação e júris.
4 — Cada um dos critérios supra indicados será valorado numa escala
de 0 a 100.
5 — Os critérios serão avaliados nos seguintes termos:

1 — Terminado o prazo das candidaturas, o júri reúne para avaliação
e ordenação dos candidatos.
2 — Com base na apreciação dos curricula, da sua adequação à área
científica onde é aberto o concurso, das demais peças concursais e nas
classificações atribuídas, conforme critérios indicadores e ponderações
previstas no n.º III supra, o júri procede à admissão dos candidatos com
classificação final, em mérito absoluto igual ou superior a 50, ou à sua
exclusão, quando tenham classificação final inferior a 50.
3 — Se algum candidato não for admitido, será notificado, para se
pronunciar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
4 — Determinados os candidatos admitidos, com base nas classificações supra, o júri apresenta parecer escrito com a ordenação dos
candidatos admitidos.
5 — A ordenação dos candidatos admitidos é feita por votação dos
vogais, respeitando a ordenação apresentada no documento referido no
número anterior, nos termos das alíneas a) a f) do n.º 11 do artigo 16.º do
Regulamento dos Concursos da Carreira Docente Universitária da UNL.

Critério de Investigação — Ponderação do critério: 85 % — Pontuação no critério: Nível A: 82 a 100; Nível B: 59 a 88; Nível C: 41 a 65;
Nível D: 0 a 47.
Critério de Contribuição Institucional
Critério de Ensino — Ponderação do critério: 10 % — Pontuação
no critério: Nível A: 70 a 100; Nível B: 50 a 80; Nível C: 30 a 60;
Nível D: 0 a 40.
Critério de Contribuição Institucional — Ponderação do critério.
5 % — Pontuação no critério: Nível A: 80 a 100; Nível B: 60 a 80;
Nível C: 40 a 60; Nível D: 0 a 40.

VI — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
E para constar se lavrou o presente Edital.
23 de junho de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel
Bensabat Rendas.
310587692

