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8.4 — A seriação dos candidatos far -se -á de acordo com o disposto 
no Regulamento.

9 — Participação dos interessados e decisão:
9.1 — O projeto de ordenação final é notificado aos candidatos, 

para efeitos de realização da audiência dos interessados, nos termos do 
artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, aplicando -se, 
com as devidas adaptações, o disposto no Regulamento.

9.2 — Realizada a audiência dos interessados, o júri aprecia as ale-
gações oferecidas, se as houver, e aprova a lista de ordenação final 
dos candidatos. Na ausência de alegações dos candidatos, o projeto de 
ordenação final considera -se automaticamente aprovado.

10 — Prazo de decisão final: O prazo de proferimento da decisão final 
do júri não pode ser superior a noventa dias seguidos, contados a partir da 
data limite para a apresentação das candidaturas, suspendendo -se durante 
as fases de audiência de interessados, nos casos em que estas tenham 
lugar, nos termos do disposto no artigo 26.º do Regulamento.

26/04/2019. — A Reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas.
312256291 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Medicina Veterinária

Aviso (extrato) n.º 8458/2019
Nos termos das competências que me foram cometidas pelo n.º 2, 

alínea c), do artigo 42.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa, torna-
-se público que foi alterada a composição do júri de equivalência de 
habilitações estrangeiras ao grau de Mestre em Medicina Veterinária, 
apresentado por Marcelo de Andrade Mota, nos termos do n.º 6 do ar-
tigo 9.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de junho, publicitado através 
Aviso n.º 1253/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, 
de 21 de janeiro de 2019.

Assim, a composição do júri será a seguinte:
Presidente: Doutor Luís Manuel Madeira de Carvalho, Professor 

Associado com Agregação do Departamento de Sanidade Animal da 
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa;

Vogais:
Doutora Elsa Maria Leclerc Duarte, Professora Auxiliar da Escola de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora;
Doutor José Ricardo Dias Bexiga, Professor Auxiliar do Departamento 

de Clínica da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de 
Lisboa.

18 de abril de 2019. — O Presidente da Faculdade, Rui Manuel de 
Vasconcelos Horta Caldeira.

312243411 

 Instituto Superior de Agronomia

Aviso n.º 8459/2019

Recrutamento de um Técnico Superior, para o exercício de funções 
em regime de mobilidade na categoria, para o exercício de funções 
no Gabinete do Património e Infraestruturas (GPI) do Instituto 
Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.
Torna -se público que, o Instituto Superior de Agronomia da Univer-

sidade de Lisboa pretende recrutar 1 (um) Técnico Superior em regime 
de mobilidade na categoria, nos termos do disposto no artigo 92.º e 
seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) apro-
vada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, nos 
seguintes termos:

1 — Caracterização da Oferta:
1.1 — Tipo de Oferta: Mobilidade interna na categoria;
1.2 — Carreira e categoria: Técnico Superior;
1.3 — Número de postos de trabalho: 1 (um);
1.4 — Remuneração: Corresponde à posição remuneratória detida na 

situação jurídico -funcional de origem.
2 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar:
O posto de trabalho a concurso envolve o exercício de funções da car-

reira de Técnico Superior, tal como descritas no anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, tendo em vista o desempenho, designadamente:

a) Promover a manutenção funcional dos espaços físicos do ISA em 
todas as suas vertentes, nomeadamente os edifícios e infraestruturas;

b) Providenciar para que os equipamentos e instalações existentes 
estejam em boas condições de utilização, nomeadamente acompanhando 
as reparações e ou beneficiações necessárias e garantindo que os utili-
zadores obtêm a instrução sobre o manuseamento dos equipamentos e 
as normas de segurança a cumprir;

c) Garantir e zelar pela segurança dos bens, edifícios, pessoas e es-
paços, coordenando ações de planificação de segurança e vigilância;

d) Conceber, estruturar e propor medidas de prevenção e proteção;
e) Acompanhar e coordenar todas as empreitadas efetuadas no edi-

ficado e nos arruamentos;
f) Colaborar na elaboração das peças de procedimentos pré -contratuais 

de empreitadas de obras públicas e aquisição de bens e serviços nos 
termos do Código de Contratos Públicos;

g) Participar nos processos de concurso no âmbito do Código dos 
Contratos Públicos como membro de júri;

h) Acompanhar tecnicamente a execução de contratos de fornecimento 
de bens e serviços.

3 — Requisitos de Admissão:
3.1 — Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado.
3.2 — Habilitação Académica: Os candidatos deverão ser titulares 

de licenciatura ou grau académico superior, nos termos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, preferencialmente 
em Engenharia Civil e/ ou Arquitetura, não havendo possibilidade de 
substituição do nível habilitacional por formação ou experiência pro-
fissional.

4 — Requisitos preferenciais:
a) Inscrição na Ordem Profissional como Membro Efetivo;
b) Conhecimentos aprofundados de informática na ótica do utiliza-

dor, nomeadamente, office, desenho assistido por computador, Project, 
Software de cálculo de estabilidade e uso de plataformas eletrónicas de 
compras públicas, designadamente Acingov;

c) Domínio da língua inglesa;
d) Competências de capacidade de análise de informação e sentido 

crítico;
e) Competências ao nível do relacionamento interpessoal e aptidão 

para cooperar em equipa;
f) Competências de planeamento e organização;
g) Capacidade de adaptação e melhoria contínua;
h) Espírito de iniciativa e autonomia;
i) Ser detentor de Certificado de Aptidão Profissional, mínimo CAP 5, 

no âmbito do exercício de atividade como Técnico Superior de Segurança 
e Higiene do Trabalho.

5 — Local de Trabalho: Instituto Superior de Agronomia, sito na 
Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa.

6 — Prazo para candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República.

7 — Formalização de candidaturas: Mediante requerimento dirigido 
ao Presidente do ISA. As candidaturas podem ser entregues pessoalmente 
nos dias úteis, das 10h às 12h e das 14h às 16h00, no Expediente do 
Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, sito na 
Tapada da Ajuda, 1349 -017 Lisboa.

Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
8 — Documentos:
a) Curriculum vitae atualizado;
b) Cópia do documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Cópias dos documentos comprovativos das ações de formação 

frequentadas;
d) Quaisquer outros documentos que o candidato considere relevantes 

para a apreciação do seu mérito;
e) Declaração de que consente ser notificado para o e -mail indicado 

no curriculum vitae.

9 — Método de seleção:
Avaliação Curricular e entrevista profissional de seleção.
a) A Avaliação Curricular será feita com base na análise do curriculum 

vitae, com caráter eliminatório, complementada com entrevista profis-
sional de seleção, sendo que apenas serão convocados para a realização 
de entrevista, os candidatos selecionados na avaliação curricular, que 
preencham os requisitos de admissão.

10 — Composição do Júri de Seleção:
Presidente, Maria José Gama da Silva Cunha, Secretária do Instituto 

Superior de Agronomia;
1.º Vogal Efetivo, Nuno Miguel Duarte Rosado, Coordenador do 

Gabinete de Património e Infraestruturas do ISA;
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2.º Vogal Efetivo, Ester Maria Teixeira de Morais Sarmento, Técnica 
Superior do Núcleo de Recursos Humanos da direção Administrativa 
e Financeira do ISA;

1.º Vogal Suplente, Orlanda Cristina Ramos Timas, Coordenadora do 
Núcleo de Orçamento, Contabilidade e Faturação da Direção Adminis-
trativa e Financeira do Instituto Superior de Agronomia:

2.º Vogal Suplente, Cátia Cristina Marques Miguel, Coordenadora 
do Núcleo de Compras, Aprovisionamento e Expediente, da Direção 
Administrativa e Financeira do ISA.:

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo Vogal que lhe suceder na ordem suprarreferida.

29 de abril de 2019. — O Presidente do Instituto Superior de Agro-
nomia, Professor Doutor António Guerreiro de Brito.

312263305 

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 4938/2019
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico de 18 de 

abril de 2018:
Doutor Nuno Pessoa Barradas — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, em regime de dedicação 
exclusiva, na categoria de Investigador Coordenador, na área científica 
de Tecnologias Nucleares e Proteção Radiológica, do mapa de pessoal 
do Instituto Superior Técnico, na sequência de procedimento concursal, 
com direito à remuneração correspondente ao 1.º escalão, índice 285 e 
ao nível remuneratório entre o 82 e o 83 da tabela remuneratória única.

2 de maio de 2019. — O Vice -Presidente para a Gestão Administra-
tiva, Prof. Jorge Morgado.

312266976 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 8460/2019
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira, 

datado de 21/03/2019, foi autorizada a cessação do contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo da Mestre Maria Susana 
Marques Silva Rocha, como Assistente Convidado a tempo parcial, na 
Faculdade de Ciências Sociais, na Universidade da Madeira, com efeitos 
a partir de 16 de abril de 2019.

17 de abril de 2019. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
312261718 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 4939/2019
Considerando a publicação do Decreto -Lei n.º 4/2016, de 13 de ja-

neiro, que institui a fundação pública com regime de direito privado 
da Universidade do Minho, nos termos da Lei n.º 62/2007, de 10 de 
setembro, que aprova o regime jurídico das instituições de ensino su-
perior (RJIES).

Considerando que as fundações se regem pelo direito privado, no-
meadamente no que respeita à sua gestão financeira, patrimonial e 
de pessoal, sem prejuízo da aplicação dos princípios constitucionais 
respeitantes à Administração Pública, nomeadamente a prossecução 
do interesse público, bem como os princípios da igualdade, da impar-
cialidade, da justiça e da proporcionalidade, tendo em conta o disposto 
nos números 1 e 2 do artigo 134.º do Regime Jurídico das Instituições 
de Ensino Superior.

Considerando que no âmbito da gestão de recursos humanos, a Uni-
versidade pode criar cargos dirigentes próprios, respeitando generica-
mente, quando apropriado, uma aproximação ao estatuto do pessoal 
dirigente que vigora nos demais estabelecimentos de ensino superior 
público, atento o disposto no n.º 3 do artigo 134.º da Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro.

Para tanto, e com fundamento no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto -Lei 
n.º 4/2016, de 13 de janeiro, é elaborado o presente Regulamento dos Di-
rigentes da Universidade do Minho, com observância dos princípios sub-

jacentes à Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e à Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

Nestes termos, promovida a consulta pública do projeto de Regu-
lamento, conforme estabelecido no artigo 101.º do Código de Proce-
dimento Administrativo e do artigo 110.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, e ouvidas as organizações sindicais, ao abrigo do 
disposto na alínea s) do n.º 1 do artigo 37.º dos Estatutos da Universi-
dade do Minho, homologados pelo Despacho Normativo n.º 13/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 21 de setembro de 2017, 
ouvido o Conselho de Gestão, aprovo o Regulamento dos Dirigentes 
da Universidade do Minho, anexo ao presente despacho, do qual faz 
parte integrante.

Publique -se no Diário da República.
29 de abril de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Rui Manuel Costa 

Vieira de Castro.

Regulamento dos Dirigentes da Universidade do Minho

Preâmbulo
O regime da autonomia administrativa e financeira das instituições de 

ensino superior públicas que está Constitucionalmente consagrado e foi 
desenvolvido pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que estabelece o 
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, determina que as 
instituições de ensino superior públicas gozam de autonomia estatutária, 
pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial e 
disciplinar face ao Estado, com a diferenciação adequada à sua natureza, 
conforme dispõe o n.º 1 do artigo 11.º

As instituições de ensino superior públicas são pessoas coletivas de 
direito público, podendo, porém, revestir também a forma de fundações 
públicas com regime de direito privado, atento o disposto no n.º 1 do 
artigo 9.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.

Neste enquadramento, e com fundamento na norma habilitante do 
artigo 129.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, 
a Universidade do Minho foi instituída pelo Estado como fundação 
pública com regime de direito privado, como dispõe o n.º 1 do artigo 1.º 
do Decreto -Lei n.º 4/2016, de 13 de janeiro.

As fundações regem -se pelo direito privado, nomeadamente no que 
respeita à sua gestão financeira, patrimonial e de pessoal, sem prejuízo 
da aplicação dos princípios constitucionais respeitantes à Administra-
ção Pública, nomeadamente a prossecução do interesse público, bem 
como os princípios da igualdade, da imparcialidade, da justiça e da 
proporcionalidade, tendo em conta o disposto nos números 1 e 2 do 
artigo 134.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, 
em conjugação com o n.º 1 do artigo 1.º do atrás citado diploma que 
instituiu a fundação.

Assim, e no âmbito da gestão de recursos humanos, a Universidade 
pode criar cargos dirigentes próprios, respeitando genericamente, quando 
apropriado, uma aproximação ao estatuto do pessoal dirigente que vi-
gora nos demais estabelecimentos de ensino superior público, atento o 
disposto no n.º 3 do artigo 134.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.

Para tanto, e com fundamento no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto -Lei 
n.º 4/2016, de 13 de janeiro, é elaborado o Regulamento dos Dirigentes 
da Universidade do Minho, com observância dos princípios subjacentes 
às Leis n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

SECÇÃO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º
Objeto e âmbito

O presente Regulamento estabelece os níveis de cargos dirigentes da 
Universidade do Minho e respetivas funções, competências, formas de 
recrutamento e seleção, regime do contrato e estatuto remuneratório, 
sendo aplicável a todas as unidades e serviços da Universidade do Minho.

Artigo 2.º
Cargos dirigentes

Os cargos dirigentes na Universidade do Minho qualificam -se em car-
gos de direção superior e em cargos de direção intermédia e subdividem-


