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4 — O Reitor, ou em quem este delegar, preside ao CGQ -ULisboa.
5 — Compõem o CGQ -ULisboa os seguintes elementos, nomeados 

pelo Reitor:
a) Dezoito docentes ou investigadores, cada um proposto pela res-

petiva Escola;
b) Seis estudantes, propostos pelos membros estudantes da Comissão 

para os Assuntos Pedagógicos e Estudantis do Senado;
c) Dois funcionários técnicos e administrativos;
d) O Coordenador do Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade, 

que secretaria.

6 — O Presidente do CGQ -ULisboa nomeia uma Comissão Executiva 
composta no máximo por 7 membros, a quem compete assegurar a gestão 
corrente das competências atribuídas ao CGQ -ULisboa.

7 — Podem ser convidados a participar nas reuniões do CGQ-
-ULisboa elementos externos ao Conselho, nomeadamente perso-
nalidades externas à Universidade, sempre que os assuntos a tratar 
o justifiquem.

Artigo 7.º
Sistemas Integrados de Garantia da Qualidade das Escolas

1 — As Escolas aprovam os regulamentos que definem a estrutura 
e os instrumentos necessários para o desenvolvimento dos respetivos 
SIGQ.

2 — Estes regulamentos devem prever as estruturas responsáveis 
pela implementação e desenvolvimento dos respetivos SIGQ, as quais 
exercem a sua atividade em articulação com o CGQ -ULisboa.

3 — No âmbito dos SIGQ das Escolas devem existir obrigatoria-
mente os seguintes documentos, aprovados pelos órgãos estatutariamente 
competentes:

a) Plano Estratégico de médio prazo e plano de ação para o período 
do mandato do Diretor ou Presidente;

b) Manual da Qualidade;
c) Plano da Qualidade;
d) Manuais de Procedimentos dos serviços.

4 — As Escolas promovem, através de mecanismos próprios, 
estratégias de autoavaliação e recolha de dados, tendo em vista 
a melhoria contínua da instituição e dos serviços prestados à co-
munidade, as quais devem estar alinhadas com as definidas para a 
Universidade.

5 — A informação recolhida pelas Escolas no âmbito das atividades 
de gestão e garantia da qualidade é integrada no SIGQ -ULisboa.

Artigo 8.º
Norma revogatória

É revogada a anterior regulamentação da Universidade de Lisboa e 
da Universidade Técnica de Lisboa relativa aos Sistemas de Garantia 
da Qualidade, nomeadamente:

a) Despacho n.º 6967/2010, de 20 de abril, que procede à criação do 
Conselho de Garantia de Qualidade da Universidade de Lisboa;

b) Despacho n.º 9467/2011, de 29 de julho, que aprova o Regulamento 
do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade da Universidade Técnica 
de Lisboa (SIGQ -UTL);

c) Despacho n.º 15673/2011, de 17 de novembro, que procede à 
criação do Conselho de Garantia de Qualidade da Universidade Técnica 
de Lisboa.

Artigo 9.º
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

209208756 

 Faculdade de Ciências

Despacho n.º 15623/2015
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 46.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, subdelego na Subdiretora Maria Fernanda Adão dos Santos 
Fernandes de Oliveira, as seguintes competências previstas no Re-
gulamento de Estudos de Pós-Graduação da Universidade de Lisboa 
(REPGUL), publicado em anexo ao Despacho n.º 2950/2015, de 23 

de março, no Regulamento de Ingresso e Acesso para Estudantes 
Internacionais da Universidade de Lisboa, alterado e republicado 
em anexo ao Despacho n.º 8295/2015, 29 de julho, e no Decreto -Lei 
n.º 283/83, de 21 de junho, e que me foram delegadas pelo Conselho 
Científico da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
nos termos consagrados na deliberação (extrato) n.º 1664/2015, 
de 26 de agosto, e na deliberação (extrato) n.º 1665/2015, de 26 
de agosto:

1 — Reconhecimento do grau académico superior estrangeiro como 
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado para efeitos de admissão 
ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre [al. c) do n.º 1 do 
artigo 15.º REPGUL];

2 — Reconhecimento do currículo escolar, científico ou profissional 
como atestando capacidade para a realização do ciclo de estudos con-
ducente ao grau de mestre, para efeitos da admissão ao mesmo ciclo de 
estudos al. d) do n.º 1 do artigo 15.º REPGUL;

3 — Reconhecimento de especialista de mérito para efeitos de orien-
tação de dissertação de mestrado, trabalho de projeto e de realização de 
estágio (n.º 1 do artigo 18.º REPGUL);

4 — Reconhecimento de especialista de mérito para efeitos de in-
tegração como membro de júri de provas de mestrado (n.º 4 do ar-
tigo 20.º REPGUL);

5 — Para efeitos de candidatura ao acesso ao ciclo de estudos con-
ducentes ao grau de mestre por estudantes internacionais:

a) Reconhecimento de um grau académico superior estrangeiro como 
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado;

b) Reconhecimento de um currículo escolar, científico ou pro-
fissional como atestando capacidade para a realização deste ciclo 
de estudos.

6 — Equivalências e reconhecimentos de habilitações estrangeiras:
a) Concessão de equivalência ao grau de licenciado e bacharel e de 

cursos de ensino superior não conferentes de grau, nos termos do n.º 2 
do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de junho;

b) Reconhecimento ao grau de licenciado e bacharel e de cursos 
de ensino superior não conferentes de grau, nos termos do n.º 2 do 
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de junho.

18 de dezembro de 2015. — O Presidente do Conselho Científico da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, José Artur Martinho 
Simões.

209210423 

 Instituto Superior de Agronomia

Aviso (extrato) n.º 15129/2015

Procedimento Concursal Comum para preenchimento de um 
posto de trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior, 
do mapa de pessoal do Instituto Superior de Agronomia da 
Universidade de Lisboa, para a Área funcional de Recursos 
Humanos.
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014 de 20 

de junho (LTFP  -Geral do Trabalho em Funções Públicas), 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 da Presidente 
do Instituto Superior de Agronomia de 22/04/2015, 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 um posto de trabalho, na carreira e categoria 
de Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
por tempo indeterminado.

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 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 1 (um) posto de trabalho, na modalidade de contrato de 
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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 Traba-
lho 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: o posto de trabalho situa -se nas instalações 
do Instituto Superior de Agronomia, sito na Tapada da Ajuda, 1349 -017 
Lisboa.

5 — Caracterização geral do posto de trabalho: Funções consultivas, 
de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos 
e processos de natureza técnica, que fundamentam e preparam a decisão, 
na área de competências de gestão de recursos humanos. Elaboração, 
autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos 
graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral 
ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas 
do Núcleo de Recursos Humanos.

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, conjugada com as limitações impos-
tas pelo artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro (Lei de 
Orçamento de Estado para 2015), 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 — 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) Nacionalidade Portuguesa;
b) 18 anos de idade completos;
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) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Titularidade de licenciatura ou de grau académico superior 
a esta, 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:

a) Ser detentor de experiência na área de Recursos Humanos, numa 
instituição do ensino superior, nomeadamente na aplicação da legisla-
ção na gestão de Recursos Humanos; Conhecimentos na utilização de 
aplicações informáticas: Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do 
Desempenho na Administração Pública (GEADAP), Gestão Integrada 
de Acessos (SGU), Sistema de Informação da Organização do Estado 
(SIOE), Módulos de Pessoal e Vencimentos e Recursos Humanos — Óp-
tica Pública;

b) Boa capacidade de comunicação;
c) Facilidade no relacionamento interpessoal;
d) Capacidade de trabalho por objetivos e espírito de equipa;

7.4 — Constituem condições preferenciais de avaliação dos candida-
tos a experiência e conhecimentos comprovados, na área de atividade, 
conforme caracterização do posto de trabalho acima descrito.

7.5 — 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 pre-
vistos 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.

7.6 — 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, 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 apresentadas 
mediante preenchimento do formulário tipo aprovado pelo Despacho 
(extrato) n.º 11321/2009, disponível em www.isa.ulisboa.pt, podendo ser 
entregues pessoalmente ou remetidas por correio, registado e com aviso 
de receção, para Instituto Superior de Agronomia, Núcleo de Recursos 
Humanos, Tapada da Ajuda, 1349 -017.

9.1 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

9.2 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado, dos 
seguintes documentos:

Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
Fotocópia legível do B.I., do cartão de contribuinte ou do cartão de 

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

o conteúdo funcional do lugar posto a concurso.
Os candidatos titulares de uma relação jurídica de emprego público, 

para além dos elementos acima referidos, deverão, igualmente, apre-
sentar:

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, a categoria e a posição remuneratória 
detida e a antiguidade na categoria, carreira e função pública bem como 
as avaliações de desempenho relativas aos últimos 3 anos e, na sua 
ausência, o motivo que determinou tal facto.

Declaração de conteúdo funcional emitida pelo serviço a que o 
candidato se encontra afeto, devidamente atualizada, da qual conste 
a atividade que se encontra a exercer, inerente ao posto de trabalho 
que ocupa e em conformidade com o estabelecido no mapa de pes-
soal aprovado.

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 conhecimento (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 no 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 atribuição, 
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) de natureza específica 
será escrita e com consulta, com a duração máxima de 90 minutos 
e incidindo sobre as seguintes temáticas e respetiva legislação/bi-
bliografia:

a) Administração Pública

Código do Procedimento Administrativo — Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro.

b) Orgânica e funcionamento da Universidade de Lisboa, do Instituto 
Superior de Agronomia(ISA) e o Regime Jurídico das Instituições de 
Ensino Superior

Estatutos da Universidade de Lisboa — Despacho normativo 
n.º 5 -A/2013, Diário da República, 2.ª série, n.º 77 de 19 de abril de 2013.
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Estatutos do ISA — Despacho n.º 339/2014, Diário da República, 
2.ª série — N.º 5 — 8 de janeiro de 2014

Regime jurídico das instituições de ensino superior — Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro

c) Temas específicos da atividade na área de Recursos Humanos
Regimes Jurídicos de Emprego Público, Recrutamento e Seleção:
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho;
Código do Trabalho — Lei 7/2009;
Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior: Decreto-

-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010, de 
13 de maio;

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

Estatuto do Pessoal Dirigente(EDP) — Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-
neiro, alterado pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, de 
31 de dezembro (LOE/2009), N.º 3 -B/2010 de 28 de abril (LOE/2010) 
e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que o republicou;

Procedimento Concursal— Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
com a redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril;

Instrumentos/indicadores de Gestão de Recursos Humanos
Sistema integrado de Gestão e Avaliação na Administração Pú-

blica — Lei n.º 66 -B/2007 de 28 de dezembro (alterada pela Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 
de dezembro); Portaria n.º 359/2013, de 13 de dezembro; Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho [artigos 89.º a 91.º e alínea a) do artigo 5.º] e Despacho 
Normativo n.º 4 -A/2010

Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE) Lei 
n.º 57/2011, de 28 de novembro, alterada pelo artigo 57.º da Lei 
n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro

Balanço social — Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, alterada pelo 
artigo 57.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento 
do Estado para 2013)

Proteção social dos trabalhadores em funções públicas (Doença, 
Parentalidade, Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, Apo-
sentação)

Lei de Bases da Segurança Social — Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro;
Proteção social dos trabalhadores que exercem funções públicas — Lei 

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

partir de 1 de janeiro de 2009, definida pela Lei n.º 4/2009, de 29 de 
janeiro — Circular n.º 3/GDG/2009, de 25 de março;

Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Se-
gurança Social — Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro;

Proteção na doença no regime de proteção social convergente — Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho — artigos 15.º a 39.º;

Declaração comprovativa da doença — Portaria n.º 666 -A/2007, de 
1 de junho;

Composição, competências e normas de funcionamento das juntas 
médicas - Decreto Regulamentar n.º 41/90, de 29 de novembro;

Proteção da maternidade, e da paternidade — Artigos 3.º a 8.º e 31.º 
da Lei n.º 4/84, de 5 de abril;

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

Transição do regime obrigatório de proteção social aplicável aos 
funcionários públicos para o regime geral de segurança social dos 
trabalhadores por conta de outrem — Decreto -Lei n.º 117/2006, de 
20 de junho e Circular Conjunta n.º 1/DGO/DGAEP/DGSS/2007, 
de 12 de abril;

Regime de proteção das eventualidades, invalidez e velhice dos benefi-
ciários do regime geral de segurança social — Decreto -Lei n.º 187/2007, 
de 10 de maio;

Aposentação — Decreto -Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro; Decreto-
-Lei n.º 286/93, de 20 de agosto; Lei n.º 60/2005, de 29 de dezembro; 
Lei n.º 52/2007, de 31 de agosto; Lei n.º 66 -B/2012 de 31 de dezembro 
Orçamento do Estado para 2013 — artigo 81.º;

Decreto -Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro — artigo 7.º;
Exercício de funções públicas por aposentados e reformados do regime 

geral de segurança social — Lei n.º 11/2014, de 6 de março — artigos 
4.º e 5.º;

ADSE — Lei n.º 53 -D/2006, de 29 de dezembro; Portaria n.º 701/2006, 
de 13 de julho; n.º 3 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 234/2005, de 30 de 
dezembro; Portaria n.º 162/96, de 17 de maio; Portaria n.º 663/88, de 
1 de outubro; Decreto -Lei n.º 118/83, de 25 de fevereiro; Decreto -Lei 
n.º 105/2013;

Gestão administrativa de recursos humanos (processamento de re-
munerações, suplementos remuneratórios, abonos, ajudas de custo, 
descontos obrigatórios)

Lei n.º 83 -C/2013 (Orçamento de Estado para 2014)
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho (Níveis da tabela 

remuneratória)
Decreto -Lei n.º 383 -A/87, de 23 de dezembro (Aprova uma nova 

regulamentação sobre a fixação dos vencimentos dos dirigentes da 
Administração Pública)

Despacho n.º 15409/2009, de 8 de julho (Abono para falhas)
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro (Montantes pecuniários 

da tabela remuneratória única)
Decreto -Lei n.º 192/95 de 28 de julho — Abono de ajudas de custo 

no estrangeiro
Decreto -Lei n.º 106/98 de 24 de abril — Abono de ajudas de custo 

e de transporte pelas deslocações em serviço público e em território 
nacional.

Portaria n.º 1553 -D/2008 de 31 de dezembro — Procede à 1.ª revisão 
anual das tabelas de ajudas de custo, subsídios de refeição e de viagem.

Decreto -Lei n.º 137/2010 de 28 de dezembro — Procede à 2.ª revisão 
anual das tabelas de ajudas de custo, subsídios de refeição e de viagem

Lei n.º 66 -B/2012 de 31 de dezembro  -Procede à 3.ª revisão anual das 
tabelas de ajudas de custo, subsídios de refeição e de viagem

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 en-
trevista de avaliação de competências visa avaliar numa relação 
interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais di-
retamente 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 — 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.
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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 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro.

20 — 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.

21 — 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.

22 — Composição e identificação do júri:
Presidente: Licenciada Orlanda Cristina Ramos Timas, Diretora de 

serviços administrativos e financeiros;
Vogais efetivos
Prof. Doutora Maria da Graça Corte -Real Mira da Silva Abrantes, 

Vice -Presidente do Instituto Superior de Agronomia
Licenciada Ana Maria Braga de Sousa e Brito Tapada, Coordenadora 

do Núcleo de Recursos Humanos;

Vogais suplentes:
Licenciada Ester Maria Teixeira de Morais Sarmento, Técnica su-

perior;
Mestre Luís Filipe Mendes Hilário, Técnico superior

A presidente do Júri será substituída nas suas faltas ou impedimentos 
pela vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

17 de dezembro de 2015. — A Presidente do Instituto Superior de 
Agronomia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.

209206625 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso (extrato) n.º 15130/2015
Na sequência de procedimento concursal comum para constituição 

de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria 
de assistente técnico do mapa de pessoal da Universidade do Minho, 
aberto pelo Aviso n.º 4557/2014, publicado no DR, 2.ª série, n.º 66, 
de 3 de abril de 2014, e após negociação do posicionamento remu-
neratório, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com o período experimental de 120 dias, 
com efeitos a partir de 02.12.2015, com direito à remuneração cor-
respondente à 1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 5, 
da tabela remuneratória única, com a trabalhadora Maria Agostinha 
Fernandes da Costa.

Para os efeitos previstos do artigo 46.º e do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, mediante despacho de 02.12.2015, do Administrador da 
Universidade do Minho, por delegação de competências, a constituição 
do júri é a seguinte:

Presidente:
Professora Maria Cecília de Lemos Pinto Estrela Leão, Professora 

Catedrática.

Vogais efetivos:
Doutor Jorge Manuel Rolo Pedrosa, Professor Catedrático.
Doutora Maria Margarida Teles de Vasconcelos Correia Neves, Pro-

fessora Associada.

Vogais suplentes:
Doutora Magda João Castelhano Carlos, Técnica Superior.
Licenciada Paula Carla Ferreira Gomes Pereira, Técnica Superior.
18 de dezembro de 2015. — O Administrador, José Fernandes.

209208618 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aviso (extrato) n.º 15131/2015
Por despacho de 01/09/2015 do Senhor Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa:

Licenciado Emanuel Oliveira Santos — autorizada a celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo como 
Monitor, em regime de tempo parcial, com efeitos a partir de 1 de se-
tembro de 2015 até 31 de dezembro de 2015, nas condições previstas 
no artigo 33.º-A do ECDU, com direito a uma gratificação mensal no 
valor de 436,49€, correspondente ao nível remuneratório entre 0 e 1 da 
tabela remuneratória única.

(Isento de fiscalização prévia do T.C.).

11 de dezembro de 2015. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
209208131 

 Aviso (extrato) n.º 15132/2015
Por despacho de 05/11/2015 do Senhor Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa:
Mestre José Manuel Leitão Sardinha — autorizada a celebração de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
como Professor Auxiliar convidado, em regime de tempo parcial a 
40 %, com efeitos a partir de 5 de novembro de 2015 por um ano, 
renovável por iguais períodos, até ao limite máximo de cinco anos, 
nas condições previstas no artigo 31.º do ECDU, com direito ao 
vencimento mensal no valor de 851,15 €, correspondente ao nível 
remuneratório entre 8 e 9 da tabela remuneratória única. (Isento de 
fiscalização prévia do T.C.)

11 de dezembro de 2015. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
209208423 

 Aviso (extrato) n.º 15133/2015
Por despacho de 30/10/2015 do Senhor Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa:

Doutor Nuno Gonçalo Figueiredo de Freitas Leal — autorizada a 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo reso-
lutivo certo, como Professor Auxiliar convidado, em regime de tempo 
parcial a 85 %, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2015 por um 
ano, renovável por iguais períodos, até ao limite máximo de cinco 
anos, nas condições previstas no artigo 31.º do ECDU, com direito 
ao vencimento mensal no valor de 1808,69 €, correspondente ao nível 
remuneratório entre 26 e 27 da tabela remuneratória única. (Isento de 
fiscalização prévia do T.C.).

11 de dezembro de 2015. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
209208375 

 Aviso (extrato) n.º 15134/2015
Por despacho de 07/09/2015 do Senhor Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa:
Doutor Ricardo Nuno Pereira Verga e Afonso Vigário — autorizada 

a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo reso-
lutivo certo, como Professor Auxiliar convidado, em regime de tempo 
integral, com efeitos a partir de 7 de setembro de 2015 até 6 de março 
de 2016, nas condições previstas no artigo 31.º do ECDU, com direito 
ao vencimento mensal no valor de 2127,88 €, correspondente ao nível 
remuneratório entre 32 e 33, da tabela remuneratória única. (Isento de 
fiscalização prévia do T.C.)

11 de dezembro de 2015. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
209208301 

 Aviso (extrato) n.º 15135/2015
Por despacho de 01/09/2015 do Senhor Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa:
Doutora Maria Manuel Martinho Sequeira Barata Marques — auto-

rizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, como Professora Auxiliar convidada, em regime de 
tempo parcial a 30 %, a título gratuito, com efeitos a partir de 1 de 
setembro de 2015, por um ano, renovável por iguais períodos, até ao 


