
Diário da República, 2.ª série — N.º 116 — 20 de junho de 2016  19159

rizado por despacho da Diretora da FFULisboa, datado de 13 de abril de 
2016, com efeitos a partir de 14 de abril de 2016, ficando o trabalhador 
integrado na categoria de especialista de informática do grau 1, nível 1, 
da carreira (não revista) de especialista de informática. O posicionamento 
será efetuado como Especialista de Informática (grau 1, nível 1), entre 
os níveis remuneratórios 19.º e 20.º, da tabela remuneratória única, 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, num 
montante pecuniário de 1441,78€ (mil quatrocentos e quarenta e um 
euros e setenta e oito cêntimos), correspondente ao nível 1, índice 420.

7/06/2016. — A Diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa, Matilde da Luz dos Santos Duque da Fonseca e Castro.

209645079 

 Faculdade de Letras

Despacho n.º 8023/2016
Por despacho de 30 de maio de 2016 do Diretor da Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência delegada 
pelo Reitor da mesma Universidade:

Celebrado, com o Doutor Jorge Alexandre Loureiro Pinto, Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, com pe-
ríodo experimental de cinco anos, precedido de concurso documental, 
para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, com efeitos a partir de 1 de agosto 
de 2016, com a categoria de Professor Auxiliar, em regime de dedicação 
exclusiva, com o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195, 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.

31 de maio de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse 
Alberto.

209645379 

 Despacho n.º 8024/2016
Por despacho de 30 de maio de 2016 do Diretor da Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência delegada 
pelo Reitor da mesma Universidade:

Celebrado, com a Doutora Nélia Maria Pedro Alexandre, Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, com período 
experimental de cinco anos, precedido de concurso documental, para 
ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal da Faculdade de Le-
tras da Universidade de Lisboa, com efeitos a partir de 1 de agosto de 
2016, com a categoria de Professora Auxiliar, em regime de dedicação 
exclusiva, com o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195, 
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.

31 de maio de 2016. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse Alberto.
209645362 

 Faculdade de Medicina

Despacho (extrato) n.º 8025/2016
Maria da Conceição Lourenço Afonso — nomeada, por dois anos, 

coordenadora na área de análises Clínicas e de Saúde Pública, nos 
termos do artigo 82.º do Decreto -Lei 564/99, de 21 de dezembro, com 
efeitos a 1 de abril de 2016. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas.)

7 de junho de 2016. — O Diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, 
Prof. Doutor Fausto J. Pinto.

209645954 

 Instituto Superior de Agronomia

Aviso n.º 7650/2016

Procedimento Concursal comum para preenchimento de dois postos 
de trabalho, na carreira e categoria de Assistente Operacional, do 
mapa de pessoal do Instituto Superior de Agronomia da Univer-
sidade de Lisboa, para o Gabinete dos Espaços Verdes.
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 Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações que lhe foram intro-
duzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, torna -se público que, 

por despacho autorizador da Presidente do Instituto Superior de Agro-
nomia 02/05/2016, 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 o preenchimento de dois 
postos de trabalho, na carreira e categoria de Assistente Operacional, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para exercer funções no Gabinete dos Espaços Verdes 
(GEV), do Instituto Superior de Agronomia.

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 entidade Centralizada 
de Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), porquanto 
não foram ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos 
artigos 41.º, e seguintes da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 janeiro alte-
rada 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 2 (dois) postos de trabalho, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previsto 
no mapa de pessoal do Instituto Superior de Agronomia, 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 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 insta-
lações do Instituto Superior de Agronomia, sito na Tapada da Ajuda, 
1349 -017 Lisboa.

5 — Caracterização geral dos postos de trabalho: os postos de trabalho 
inerentes ao presente procedimento concursal envolvem o exercício de 
funções da carreira geral de Assistente Operacional, tal como descritas 
no anexo à Lei 35/2014, de 20 de junho.

5.1 — Os postos de trabalho inerentes ao presente procedimento 
concursal envolvem o exercício de funções da carreira geral de Assis-
tente Operacional, 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, designadamente no exercício de funções de natureza executiva, 
de caráter manual ou mecânico enquadradas em diretivas bem definidas 
e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamen-
tos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos, nas áreas de atuação 
do GEV, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, 
designadamente:

Colaborar com a equipa de espaços verdes no apoio a aulas, a ensaios 
para investigação, áreas florestais e outras solicitações de outros serviços 
inerentes aos espaços verdes da Tapada da Ajuda, tais como operações 
de preparação e fertilização do solo, plantação, sementeira, colheita, 
aplicação de produtos fitossanitários, regas, manutenção de ruas e ca-
minhos e outras áreas verdes, operar e manobrar máquinas agrícolas e 
florestais e diversas alfaias, executar ações de manutenção preventiva 
e corretiva nas máquinas e alfaias agrícolas.

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, conjugada com as limitações impostas pelo 
artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, pela prorrogação de 
efeitos do artigo 18 da Lei 7 -A/2016 de 30 março, (Orçamento de Estado 
para 2016), sendo a posição remuneratória de referência a 1.ª posição 
da carreira/categoria de Assistente Operacional, ou seja, o nível re-
muneratório 1.º, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 
30 de junho, num montante pecuniário de 530,00€ (quinhentos e trinta 
euros), 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 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) Ter nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, por convenção internacional ou por lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
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c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 
para o exercício das funções a que se candidata;

d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 
de funções;

e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Titularidade de escolaridade obrigatória, acrescida de formação 
profissional adequada, nos termos da alínea a) 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:

Experiência mínima de 2 anos em funções similares em instituição 
do ensino superior;

Conhecimentos na área de culturas agrícolas, florestais e ornamen-
tais;

Prática de operação com máquinas agrícolas, florestais e diversas 
alfaias;

Identificação e conhecimento sobre espécies vegetais;
Habilitação para o manuseamento de produtos fitossanitários;
Possuir carta de condução;
Capacidade de trabalho em equipa e de partilha de tarefas;
Responsabilidade, dinamismo, iniciativa;
Polivalência para a execução de serviços.

7.4 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrem em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa 
de pessoal do ISA idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação 
se publicita o procedimento, de acordo com o disposto na alínea i), 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 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, 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 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 — Formalização de candidaturas: As candidaturas são apresenta-
das mediante preenchimento do formulário tipo aprovado por despa-
cho do Ministro das Finanças de 17 de março de 2009, disponível em 
www.isa.ulisboa.pt, podendo ser entregues pessoalmente ou remetidas 
por correio, registado e com aviso de receção, para Instituto Supe-
rior de Agronomia, Núcleo de Recursos Humanos, Tapada da Ajuda, 
1349 -017 Lisboa, acompanhado de:

Curriculum vitae detalhado, datado e assinado do qual constem todos 
os elementos relevantes para apreciação do seu mérito;

Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
Documentos comprovativos das ações de formação relacionadas com 

o conteúdo funcional dos lugares postos a concurso;
Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devi-

damente atualizada, da qual conste a modalidade de relação jurídica 
de emprego público que detém, o tempo de execução das atividades 
inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade 
das mesmas, para efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro;

Declaração de conteúdo funcional emitida pelo serviço a que o candi-
dato se encontra afeto, devidamente atualizada, da qual conste a atividade 
que se encontra a exercer, em conformidade com o estabelecido no mapa 
de pessoal aprovado.

Declaração do candidato a dar consentimento ao ISA, para que as 
notificações no âmbito do presente procedimento possam ser efetuadas 
por correio eletrónico, conforme o disposto no artigo 63.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro.

9.1 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
10 — Métodos de seleção:
10.1 — Nos termos do disposto no n.º 1 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, serão adotados os seguintes métodos de 
seleção:

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

b) Métodos 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 situações 
de requalificação tenham estado, por último, a desempenhar a atribui-
ção, competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho 
para cuja ocupação o procedimento foi publicitado, os métodos de 
seleção adotados, serão:

a) Método 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 — A prova de conhecimentos (PC): visa avaliar os conhecimentos 
académicos e/ou profissionais e as competências técnicas dos candida-
tos 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 será composta de duas partes, 
uma de natureza prática, com a duração máxima de 60 minutos e incidirá 
sobre trabalhos relacionados com as funções descritas no ponto 5.1 e 
outra será escrita e com consulta de legislação, não anotada, em su-
porte papel, com a duração máxima de 30 minutos e versará sobre as 
seguintes temáticas:

a) Organização e funcionamento da Administração Pública em Por-
tugal;

b) Noções gerais sobre o Código do Procedimento Administrativo;
c) Regime jurídico do Ensino Superior, incluindo regulamentação 

interna;
d) Organização e funcionamento da Universidade de Lisboa;
e) Organização e funcionamento do Instituto Superior de Agronomia.

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:
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-
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ficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 
20, 16, 12, 8 e 4 valores.

17 — Classificação final:
17.1 — 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 × 40 %) + (AP x 30 %) + (EPS × 30 %)

17.2 — 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 × 40 %) + (EAC × 30 %)+ (EPS × 30 %)

17.3 — 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.

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

18 — 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 os sistemas de valoração dos métodos serão 
facultados aos candidatos sempre que solicitados.

19 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte através de uma das formas previstas no 
n.º 3 do artigo 30.º da mesma portaria.

De acordo com o n.º 1 do mesmo artigo 30.º os candidatos excluídos 
serão notificados por uma das formas previstas no seu n.º 3 para a rea-
lização da audiência dos interessados.

20 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação, é publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em 
local visível e público nas instalações do ISA, e disponibilizada na sua 
página eletrónica nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da supra referida 
portaria.

21 — Composição e identificação do Júri:

Presidente: Professora Doutora Ana Cristina Ferreira da Cunha Queda, 
Vice -Presidente do Conselho de Gestão

Vogais efetivos:

Engenheira Anabela Alves Roças de Matos Morgado; Técnica Su-
perior;

Licenciada Ester Maria Teixeira de Morais Sarmento, Técnica Su-
perior.

Vogais suplentes:

Professora Doutora, Ana Luísa Brito dos Santos Sousa Soares;
Engenheiro Luís Filipe Mendes Hilario, Técnico Superior.

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

6 de junho de 2016. — A Presidente do Instituto Superior de Agro-
nomia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.

ANEXO

Bibliografia para a prova de conhecimentos

A legislação e demais bibliografia necessárias à preparação dos temas 
são as seguintes:

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (aprova a Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas);

Lei n.º 7/2009, de 22 de fevereiro, na sua redação atual (Código do 
Trabalho);

Código do Procedimento Administrativo (Redação atual e alteração 
efetuada pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro);

Estatutos do Instituto Superior de Agronomia (Despacho n.º 339/2014. 
Diário da República, 2.ª série, n.º 5 de 8 de janeiro de 2014).

209645873 

 UNIVERSIDADE LUSÍADA

Aviso n.º 7651/2016
Considerando que o Conselho de Administração da Agência de 

Avaliação e de Acreditação do Ensino Superior, no âmbito do processo 
de Avaliação Externa n.º ACEF/1112/20072, em reunião de 12 de abril 
de 2016, emitiu parecer favorável às alterações ao plano de estudos do 
ciclo de estudos conducente à atribuição do Grau de Mestre em Gestão 
de Operações, ministrado pela Universidade Lusíada — Norte — Vila 
Nova de Famalicão, ciclo de estudos cujo plano de estudos foi pu-
blicado através do Despacho n.º 24791/2009, de 4 de novembro de 
2009, no Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 10 de novembro 
de 2009;

Considerando que as referidas alterações ao ciclo de estudos 
conducente à atribuição do Grau de Mestre em Gestão de Ope-
rações, ministrado pela Universidade Lusíada — Norte — Vila 
Nova de Famalicão, foram objeto de registo na Direção -Geral 
do Ensino Superior, em 19 de maio de 2016, com o n.º R/A -Ef 
2976/2011/AL01;

Considerando o disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto -Lei 
n.º 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-
-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto;

Determino a publicação do plano de estudos do ciclo de estudos 
conducente à atribuição do Grau de Mestre em Gestão de Operações 
ministrado pela Universidade Lusíada — Norte — Vila Nova de Fa-
malicão com as alterações que lhe foram introduzidas e aprovadas nos 
termos enunciados.

31 de maio de 2016. — O Reitor da Universidade Lusíada — Norte, Pro-
fessor Doutor Afonso Filipe Pereira de Oliveira Martins.

ANEXO

1 — Estabelecimento de ensino: Universidade Lusíada — Norte
2 — Unidade orgânica: Universidade Lusíada — Norte — Vila Nova 

de Famalicão
3 — Grau ou diploma: Mestre
4 — Ciclo de estudos: Gestão de Operações
5 — Área científica predominante: Engenharia e técnicas afins
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120
7 — Duração normal do ciclo de estudos: 4 Semestres
8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos 

alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável
9 — Estrutura curricular:

Universidade Lusíada — Norte — Vila Nova de Famalicão

Ciclo de estudos em Gestão de Operações

Grau de mestre

1.º Ano

QUADRO N.º 1 

Áreas científicas Sigla

Créditos

Obrigatórios Opcionais

Engenharia Industrial . . . . . . . . . . . . . EI 102
Matemática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 12
Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 6

Subtotal . . . . . . . . . 120

Total. . . . . . . . . . . . 120

 10 — Observações: Não aplicável


