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n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril.

24 — Após homologação da lista unitária de ordenação final, é pu-
blicado na 2.ª série do Diário da República aviso informando da sua 
afixação/publicitação, sendo a mesma afixada em local visível e público 
das instalações da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade 
de Lisboa e disponibilizada na página eletrónica, em http://www.fmh.
ulisboa.pt/pt/.

25 — Nos termos do Despacho conjunto n.º 373/2000 de 31 de março, 
«Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração 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 dis-
criminação».

26 — Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001 
de 3 de fevereiro, o candidato portador de deficiência, tem preferência 
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência legal, seguindo -se a aplicação dos critérios de preferência 
previstos no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril. Os 
candidatos nesta situação devem declarar no formulário de candidatura 
em local próprio, para além dos meios de comunicação/expressão a 
utilizar no processo de seleção, o respetivo grau de incapacidade e o 
tipo de deficiência, nos termos do decreto -lei acima referido.

27 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, na redação dada pela 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 Re-
pública, na página eletrónica da Faculdade de Motricidade Humana da 
Universidade de Lisboa e por extrato, no prazo máximo de três dias úteis 
contado da mesma data, num jornal de expansão nacional.

28 — Prazo de validade: O recrutamento é válido para o preenchi-
mento do posto de trabalho a ocupar através do presente procedimento 
concursal e para efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 6 de abril.

31 de maio de 2016. — O Presidente, Prof. Doutor José Alves Di-
niz.

ANEXO I

Bibliografia recomendada, temas e legislação
para a Prova de Conhecimentos

A — Administração Pública:
a) Lei n.º 35/2014 de 20 de junho — Lei Geral do Trabalho em Fun-

ções Públicas;
b) Lei n.º 7/2009 de 22 fevereiro, na sua redação atual — Código 

do Trabalho;
c) Lei n.º 66 -B/2007 de 28 de dezembro — Sistema Integrado de 

Gestão e Avaliação na Administração Pública;
d) Lei n.º 60/2005 de 29 de dezembro, alterada pelas Leis n.º 52/2007 

de 31 de agosto e n.º 11/2008 de 20 de fevereiro — Estabelece os meca-
nismos de convergência do regime de proteção social da função pública 
com o regime geral da segurança social;

e) Decreto Regulamentar n.º 14/2008 de 31 de julho — estabelece os 
níveis da tabela remuneratória;

f) Lei n.º 4/2009 de 29 de janeiro, alterada pela Lei n.º 10/2009 de 
10 de março — Proteção social dos trabalhadores que exercem funções 
públicas;

g) Decreto -Lei n.º 503/99 de 20 de novembro, alterado pelas Leis 
n.º 59/2008 de 11 de setembro e n.º 64 -A/2008 de 31 de dezembro) — Re-
gime jurídico dos acidentes em serviço e das doenças profissionais no 
âmbito da Administração Pública.

B — Temas específicos da atividade para que é aberto o concurso:
a) Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro — Regime Jurídico das Insti-

tuições de Ensino Superior;
b) Despacho Normativo n.º 1 -A/2016 de 1 de março de 2016 — Es-

tatutos da Universidade de Lisboa;
c) Despacho n.º 13542/2014 de 7 de novembro — Estatutos da Facul-

dade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa;
d) Decreto -Lei n.º 64/2006 de 21 de março e Decreto -Lei n.º 393 -B/99 

de 2 de outubro, retificado pela Portaria n.º 393/2002 12 de abril — Con-
dições especiais de acesso e ingresso no ensino superior;

e) Despacho n.º 6441/2015 9 de junho — Regulamento disciplinar 
dos estudantes da Universidade de Lisboa;

f) Lei n.º 105/2009 de 14 de setembro — Estatuto Trabalhador-
-Estudante (que regulamenta e altera o Código do Trabalho);

g) Decreto -Lei n.º 393 -A/99 de 2 de outubro e Portaria n.º 854 -B/99 
de 4 de outubro — Regula os regimes especiais de acesso e ingresso no 
ensino superior;

h) Portaria n.º 181 -D/2015 de 19 de junho — Regulamento Geral dos 
Regimes de Reingresso;

i) Despacho n.º 5621/2015 de 27 de maio — Regulamento de Propinas 
da Universidade de Lisboa;

j) Despacho n.º 8295/2015 29 de julho — Regulamento de ingresso e 
acesso para Estudantes Internacionais da Universidade de Lisboa;

k) Lei n.º 105/2009 de 14 de setembro — Regulamenta e altera o 
Código do Trabalho — Estatuto Trabalhador -Estudante;

l) Decreto -Lei n.º 115/2013 de 7 de agosto — Graus académicos e 
diplomas do ensino superior;

m) Decreto -Lei n.º 42/2005 de 22 de fevereiro e Portaria 30/2008 — Su-
plemento ao Diploma.

209637951 

 Despacho (extrato) n.º 7840/2016
De acordo com o estabelecido no Despacho de Delegação de Com-

petências relativas à Presidência de Júris de Provas de Doutoramento, 
Despacho n.º 15065/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 239 de 11 de dezembro, subdelego a presidência do júri das pro-
vas de doutoramento do Mestre Ricardo José da Palma Minhalma, 
no Doutor António Fernando Boleto Rosado, Professor Catedrático e 
Vice -Presidente do Conselho Científico.

2 de junho de 2016. — O Presidente do Conselho Científico, 
Prof. Doutor Francisco José Bessone Ferreira Alves.

209638112 

 Despacho (extrato) n.º 7841/2016
De acordo com o estabelecido no Despacho de Delegação de Com-

petências relativas à Presidência de Júris de Provas de Doutoramento, 
Despacho n.º 15065/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 239 de 11 de dezembro, subdelego a presidência do júri das provas de 
doutoramento do Mestre Pedro Miguel Capela Alves, no Doutor António 
Fernando Boleto Rosado, Professor Catedrático e Vice -Presidente do 
Conselho Científico.

3 de junho de 2016. — O Presidente do Conselho Científico, 
Prof. Doutor Francisco José Bessone Ferreira Alves.

209638201 

 Instituto Superior de Agronomia

Declaração de retificação n.º 641/2016
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 7001/2016, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 106, de 2 de junho de 2016, a p. 17419, 
retifica -se que onde se lê:

«16.2 — Para os candidatos que se encontrem na situação descrita 
no ponto 10.2 do presente aviso»

deve ler -se:
«16.2 — Para os candidatos que se encontrem na situação descrita 

no ponto 9.2 do presente aviso»
3 de junho de 2016. — A Presidente do Instituto Superior de Agro-

nomia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.
209638137 

 Instituto Superior de Economia e Gestão

Edital n.º 490/2016

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior do mapa de 
pessoal não docente do Instituto Superior de Economia e Gestão, 
da Universidade de Lisboa, Área de Marketing e Comunicação.
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 do Senhor Presidente da Escola, 

bcorreia
Realce

bcorreia
Realce

bcorreia
Realce


