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e relevante para o projeto a desenvolver, a que foi dado um fator de 
ponderação de 10 % considerando:

i) Publicações de divulgação científica e tecnológica: parâmetro que 
tem em conta os artigos em revistas e conferências nacionais e outras 
publicações de divulgação científica e tecnológica, atendendo ao seu 
impacto profissional e social.

ii) Serviços à comunidade científica e à sociedade: parâmetro que 
tem em conta a participação e coordenação de iniciativas de divulga-
ção científica e tecnológica e levando em consideração a natureza e os 
resultados alcançados por estas, quando efetuadas junto:

Da comunidade científica, nomeadamente pela organização de con-
gressos e conferências;

Da comunicação social;
Das empresas e do sector público.

17.4 — Contribuição em atividades de gestão de programas de ciência, 
tecnologia e inovação, ou da experiência na observação e monitorização 
do sistema científico e tecnológico ou do ensino superior, em Portugal 
ou no estrangeiro, e relevante para o projeto a desenvolver, a que foi 
dado um fator de ponderação de 5 % considerando:

i) Cargos em órgãos da universidade, da escola, ou da unidade de 
investigação: parâmetro que tem em consideração a natureza e a res-
ponsabilidade do cargo.

ii) Outros cargos: parâmetro que tem em conta o exercício de cargos 
em organizações científicas nacionais e internacionais.

17.5 — Na ponderação dos critérios de avaliação elencados nos nú-
meros 17.1 a 17.4, cada membro do júri pode considerar os seguintes 
parâmetros adicionais, nas seguintes condições:

i) contribuição para o desenvolvimento e evolução da área científica 
em Engenharia Florestal, sub -área Tecnologia dos Produtos Florestais;

ii) contribuição para o desenvolvimento e evolução do tema no Centro 
de Estudos Florestais;

iii) contribuição para o desenvolvimento e evolução dos temas do 
Projeto “Composição química do hospedeiro e fatores ambientais de-
terminantes na epidemiologia do nemátodo da madeira do pinheiro”;

iv) contribuição para o desenvolvimento e evolução do tema recor-
rendo às metodologias de cultura e ensaios com plantas (ensaios de inocu-
lação e de crescimento de plântulas) e caracterização química e estrutural 
dos tecidos vegetais com recurso a técnicas avançadas: caracterização 
estrutural por análise de imagem e de SEM, caracterização anatómica, 
e caracterização química por FTIR, HPLC -MS, GC -MS e Pirólise.

18 — O júri pode decidir selecionar até 4 candidatos(as) aprova-
dos em mérito absoluto que serão chamados a realizar uma sessão de 
apresentação, que se destina exclusivamente à clarificação de aspetos 
relacionados com os resultados da sua investigação e na sequência da 
qual os membros do júri devem estimular um debate aberto sobre o seu 
conteúdo e caráter inovador.

19 — O Júri, sempre que entenda necessário, pode solicitar ao(à) 
candidato(a) a apresentação de documentos adicionais comprovativos 
das declarações do(a) candidato(a), que sejam relevantes para a análise 
e classificação da sua candidatura.

20 — Classificação dos(as) candidatos(as):
20.1 — Cada membro do júri atribuiu uma classificação a cada um(a) 

dos(as) candidatos(as) em cada critério de avaliação, numa escala de 
0 a 20, procedendo à ordenação dos(as) candidatos(as) em função da 
respetiva classificação final constituída pelo somatório das classificações 
parciais atribuídas em cada critério de avaliação, e tendo em consideração 
a ponderação atribuída a cada parâmetro.

20.2 — Os(as) candidatos(as) são ordenados através da aplicação do 
método de votação sucessiva constante do n.º 3 e seguintes do artigo 20.º 
do Regulamento Geral de Concursos da ULisboa, publicado pelo Des-
pacho n.º 2307/2015, a 5 de março.

20.3 — O júri delibera por maioria absoluta, não sendo permitidas 
abstenções.

20.4 — A classificação final de cada candidato(a) é a que corres-
ponde à sua ordenação resultante da aplicação do método referido no 
ponto 20.2.

21 — Das reuniões do júri são lavradas atas, que contêm um resumo 
do que nelas houver ocorrido, bem como os votos emitidos por cada 
um dos membros e respetiva fundamentação, sendo facultadas aos(as) 
candidatos(as) sempre que solicitadas.

22 — A deliberação final do júri será homologada pelo Presidente 
do ISA, assim como será o Presidente do ISA a celebrar o respetivo 
contrato, por delegação de competências do Reitor da Universidade de 
Lisboa, por Despacho n.º 208/2018 de 26 de outubro.

23 — A lista de candidatos(as) admitidos e excluídos bem como a 
lista de classificação final são afixadas nas instalações sitas em Instituto 

Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda 1349 -017 Lisboa, publicitadas 
na página eletrónica do Instituto Superior de Agronomia, sendo os(as) 
candidatos(as) notificados por e -mail com recibo de entrega da notifi-
cação, sem prejuízo do disposto nos artigos 110.º a 114.º do Código do 
Procedimento Administrativo.

24 — Audiência Prévia e prazo para a Decisão Final: após notificados, 
os(as) candidatos(as) têm 10 dias úteis para se pronunciar. No prazo 
de até 90 dias, contados a partir da data limite para a apresentação das 
candidaturas, são proferidas as decisões finais do júri.

25 — O presente concurso destina -se, exclusivamente, ao preenchi-
mento da vaga indicada, podendo ser feito cessar até a homologação 
da lista de ordenação final dos(as) candidatos(as) e caducando com a 
respetiva ocupação do posto de trabalho em oferta.

26 — Política de não discriminação e de igualdade de acesso: o Ins-
tituto Superior de Agronomia promove ativamente uma política de não 
discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum candidato(a) 
pode ser privilegiado(a), beneficiado(a), prejudicado(a) ou privado(a) 
de qualquer direito ou isento(a) de qualquer dever em razão, nomea-
damente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, 
situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição 
social, património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiên-
cia, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de 
origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação 
sindical.

27 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, 
o(a) candidato(a) com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. 
Os(as) candidatos(as) devem declarar no formulário de candidatura, 
sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de 
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de seleção, nos termos do diploma supramencionado.

28 — O júri aprovou este aviso na reunião realizada a 12 de fevereiro 
de 2019.

11/02/2019 — O Presidente do Instituto Superior de Agronomia, 
Professor Doutor António Guerreiro de Brito.

312074981 

 Aviso n.º 3906/2019

Procedimento Concursal Comum para preenchimento de um posto 
de trabalho, na carreira e categoria de Assistente Técnico, do mapa 
de pessoal do Instituto Superior de Agronomia da Universidade 
de Lisboa, para a Área funcional do Núcleo de Orçamento, Con-
tabilidade e Faturação.

Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014 de 
20 de junho Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), conju-
gados 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 Presidente 
do Instituto Superior de Agronomia 27.02.2019, 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 
Assistente Técnico, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
por tempo indeterminado, previsto e não ocupado no mapa de pessoal 
não docente Instituto Superior de Agronomia, para exercer funções no 
Núcleo de Orçamento, Contabilidade e Faturação (NOCF).

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 valorização profissional, nos 
termos da Portaria 48/2014, de 26 de fevereiro, na sequência de proce-
dimento 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 
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 LTFP.

3 — Enquadramento legal: LTFP com a última redação dada pela Lei 
n.º 73/2017, de 16 de agosto; 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.
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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: o posto de trabalho 
inerente ao presente procedimento concursal envolve o exercício de 
funções da carreira geral de Assistente Técnico, tal como descritas no 
anexo à LTFP.

5.1 — O Assistente Técnico desempenhará funções no Núcleo de 
Orçamento, Contabilidade e Faturação, designadamente:

a) Processamento no sistema informático contabilístico dos cabimen-
tos, compromissos, notas de encomenda, faturas de fornecedores, ajudas 
de custos e outros tipos de processos de despesa;

b) Emissão no sistema informático contabilístico de faturas aos clien-
tes e utentes do ISA;

c) Apoio na elaboração dos processos inerentes à gestão de recursos 
financeiros;

6 — Posição remuneratória: A determinação do posicionamento remu-
neratório ora proposta terá em conta o preceituado no artigo 38.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à LTFP, 
conjugado com do artigo 21.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. A 
posição remuneratória de referência é a 1.ª posição da carreira/categoria 
de Assistente Técnico, ou seja, o nível remuneratório 5.º,nos termos do 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 30 de junho, sendo a remunera-
ção base máxima de 683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros e treze 
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.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — São requisitos de admissão necessários à constituição do vín-

culo de emprego público os constantes do n.º 1 do artigo 17.º da LTFP, 
sob pena de exclusão do procedimento:

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

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 — Estar habilitado com o 12.º ano de escolaridade, nos termos 
da alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, publicada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, ou com a sua equi-
paração legalmente reconhecida, não sendo permitida a substituição do 
nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

7.3 — Constituem condições preferenciais:
a) Experiência mínima de um ano, com desempenho das funções 

referidas no ponto 5;
b) Experiência profissional comprovada pelo período mínimo de 

dois anos nos domínios de recursos financeiros numa instituição de 
ensino superior;

c) Experiência na utilização de aplicações informáticas contabilísticas 
de despesas e receitas;

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

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 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 LTFP, publicada em anexo à LTFP, o recrutamento inicia -se de en-
tre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, 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 deverão ser forma-
lizadas, obrigatoriamente, em suporte de papel, mediante preenchimento 
do formulário tipo aprovado pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 08 de maio de 
2009, e o envio dos anexos nele referidos, disponível em https://www.
isa.ulisboa.pt/daf/nrh/concursos/nao -docentes, podendo ser entregues 
pessoalmente nos dias úteis das 10.00 às 12.30 horas e das 14.00 às 
16.30 horas ou remetidas por correio registado e com aviso de receção, 
para Instituto Superior de Agronomia, Núcleo de Recursos Humanos, 
Tapada da Ajuda, 1349 -017 Lisboa.

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

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

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 ao qual o candidato pertence, de-
vidamente 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 3 últimos ciclos avaliativos 
e, na sua ausência, o motivo que determinou tal facto.

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, inerente ao posto de trabalho que ocupa e em 
conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado.

O júri, por sua iniciativa ou a requerimento do candidato, pode conce-
der um prazo suplementar razoável para apresentação dos documentos 
exigidos quando seja de admitir que a sua não apresentação atempada 
se tenha devido a causas não imputáveis ao candidato.

10 — Métodos de seleção:
10.1 — Nos termos do disposto no artigo 36.º, da LTFP, 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 LTFP, 
exceto quando afastados, por escrito, pelos candidatos que, cumulativa-
mente, sendo titulares da carreira/categoria se encontrem a cumprir ou 
a executar, ou encontrando -se em situações de valorização profissional 
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) Métodos 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 de legislação, não anotada, em suporte papel, 
com a duração máxima de 60 minutos e incidindo sobre as seguintes 
temáticas e respetiva legislação/bibliografia:

a) Administração Pública
Código do Procedimento Administrativo — Decreto -Lei n.º 4/2015, 

de 7 de janeiro.
b) Orgânica e funcionamento do Instituto Superior de Agronomia 

(ISA) e o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
Estatutos do ISA — Despacho n.º 2968/2018 Diário da República, 

2.ª série — N.º 58 — 22 de março de 2018;
Regulamento Orgânico dos Serviços do ISA, Deliberação n.º 963/2015, 

2.ª série, n.º 103 de 28 de maio de 2015;
Regime jurídico das instituições de ensino superior — Lei n.º 62/2007, 

de 10 de setembro.

c) Temas específicos da atividade na área de Contabilidade, Orça-
mento e Faturação

Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensio-
nal — Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 
Públicas — Portaria n.º 189/2016;
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Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públi-
cas — anexo III — Decreto -Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, — pá-
ginas 7781 a 7796

Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso — Decreto -Lei 
n.º 99/2015 de 2 de junho;

Códigos de classificação económica das receitas e das despesas 
públicas — Decreto -Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, Diário da 
República, 1.ª série — n.º 38

Circular 1387 da Direção-Geral Orçamento — Anexo VII — Alíneas e 
subalíneas da Classificação económica da Despesa Pública de tipificação 
vinculativa.

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-
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 — 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, na sua reda-
ção atual.

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 suprarreferida 
portaria.

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

do Núcleo de Orçamento, Contabilidade e Faturação do ISA;
Vogais efetivos:
Licenciada Rita Sofia Marques dos Santos Lourenço, Técnica Supe-

rior, do Núcleo de Orçamento, Contabilidade e Faturação do ISA
Licenciada Ester Maria Teixeira de Morais Sarmento, Técnica Supe-

rior do Núcleo de Recursos Humanos do ISA;

Vogais suplentes:
Licenciado Nuno Miguel Duarte Rosado, Coordenador do Gabinete 

de Património e Infraestruturas;
Licenciada Ana Maria Braga de Sousa e Brito Tapada, Técnica Su-

perior do Núcleo de Recursos Humanos do ISA;

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

27.02.2019. — O Presidente do Instituto Superior de Agronomia, 
Professor Doutor António Guerreiro de Brito.

312106554 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso (extrato) n.º 3907/2019
De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que 
o Doutor Luís Alexandre Machado Rocha, Professor Associado da 
Escola de Engenharia da Universidade do Minho, cessou funções por 
motivo de falecimento, com efeitos a partir de 29 de janeiro de 2019.

18 de fevereiro de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Fer-
reira Fernandes.

312076374 

 Escola de Medicina

Despacho n.º 2501/2019

Despacho Reitoral de Extensão de Encargos
A Universidade do Minho pretende contratar serviços de ressonância 

magnética para o Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde 
da Escola de Medicina da Universidade do Minho, de forma a, atenta 
a especificidade dos serviços e a inexistência de recursos, garantindo a 
eficácia e a eficiência na gestão financeira e a ponderação das necessi-
dades e dos custos imanentes, assegurar aqueles serviços, considerados 
imprescindíveis, com os níveis de qualidade e de exigência requeridos 
para o efeito.

Considerando que a referida aquisição de serviços de ressonância 
magnética terá um encargo máximo de 326.145,00€ (Trezentos e vinte 
e seis mil, cento e quarenta e cinco euros), isento de IVA.

Considerando que a concretização de tal processo de contratação 
dará origem a encargos orçamentais em mais de um ano económico, 
prevendo -se a celebração de um contrato pelo biénio de 2019/2020, 
a contar da data da sua assinatura, deverá cumprir -se o disposto no 
Decreto -Lei n.º 197/99, de 08 de junho, na Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, e no Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado pelas 
Leis n.os 64/2012, de 20 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de dezembro, 
e pelo Decreto -Lei n.º 99/2015, de 2 de junho;

Considerando que os encargos para cumprimento das obrigações 
contratuais serão suportados por verbas inscritas e a inscrever nas ru-
bricas adequadas, em fonte de financiamento de receitas próprias do 
orçamento da Universidade do Minho e que esta entidade não tem 
quaisquer pagamentos em atraso, para efeitos do disposto no n.º 5 do 
artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado pelas 
Leis n.os 64/2012, de 20 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de dezembro, 
e pelo Decreto -Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, atento o disposto no 


