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VI — Ordenação e metodologia de votação:
VI.1 — Quando o debate sobre os vários candidatos em presença 

tiver permitido que todos os membros do júri estabilizem uma seriação 
dos candidatos, cada um deles apresenta, num documento escrito, que 
será anexado à ata, a sua proposta de ordenação dos candidatos, devi-
damente fundamentada nos métodos e critérios de seleção e parâmetros 
de avaliação enunciados no presente Edital. Nas várias votações cada 
membro do júri deve respeitar a ordenação que apresentou.

VI.2 — A primeira votação destina -se a determinar o candidato a co-
locar em primeiro lugar. No caso de um candidato obter mais de metade 
dos votos, fica colocado em primeiro lugar. Se tal não acontecer, são re-
tirados todos os candidatos que tiveram zero votos e é também eliminado 
o candidato menos votado na primeira votação que tenha obtido, pelo 
menos, um voto. No caso de haver mais do que um candidato na posição 
de menos votado com pelo menos um voto, faz -se uma votação apenas 
sobre esses que ficaram empatados em último, para decidir qual eliminar. 
Para esta votação os membros do júri votam no candidato que está mais 
baixo na sua seriação, o candidato com mais votos é eliminado. Se nesta 
votação persistir empate entre dois ou mais candidatos, o Presidente do 
Júri decide qual o candidato a eliminar, de entre eles.

Depois desta eliminação volta -se à primeira votação, mas apenas com os 
candidatos restantes. O processo repete -se até que um candidato obtenha 
mais de metade dos votos, ficando este colocado em primeiro lugar.

VI.3 — Retirado da votação o candidato selecionado em primeiro 
lugar, repete -se todo o processo para o segundo lugar, e assim sucessi-
vamente, até se obter uma lista ordenada com o número de candidatos 
aprovados nos métodos de seleção.

VI.4 — Nas votações do júri não são permitidas abstenções.
VII — Calendário do concurso e Notificação dos candidatos
VII.1 — O calendário do concurso é publicado no sítio institucio-

nal da UC, em http://www.uc.pt/drh/rm/pconcursais/pessoal_docente/
A_decorrer/fe/P053 -17 -4284, até ao termo do prazo para apresentação 
das candidaturas. As notificações por edital, cujas datas de afixação 
constarão obrigatoriamente do calendário do concurso, são: a lista dos 
candidatos admitidos e excluídos; caso haja lugar a Audição Pública, a 
data, hora, local e a identificação dos candidatos admitidos a este método 
de seleção, bem como, de entre estes, a identificação dos candidatos 
aos quais o Presidente do Júri tenha deferido a prestação da prova por 
teleconferência; o projeto de decisão final do concurso; as decisões 
relativas a eventuais alegações dos candidatos; o resultado final do 
concurso, após homologação. A Audição Pública, a realizar -se, terá 
lugar na data 19/02/2018.

VII.2 — Se, em qualquer fase do concurso, alguma das datas das 
notificações a efetuar por Edital não puder ser cumprida, o calendário 
do concurso será atualizado e republicado nessa mesma data e local, 
passando as novas datas publicadas a considerar -se as datas efetivas 
do calendário do concurso. Caso a data da Audição Pública inscrita no 
ponto anterior não puder ser cumprida, a nova data será divulgada no 
edital que confirma que ela se realiza e que indique a lista dos candidatos 
admitidos e não admitidos à audição pública.

VII.3 — As notificações por edital previstas no ponto VII.1 são feitas 
por publicação no sítio institucional da UC, em http://www.uc.pt/drh/rm/
pconcursais/pessoal_docente/A_decorrer/fe/P053 -17 -4284, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do CPA e do artigo 63.º do RRCPDUC, 
produzindo os seus efeitos nos termos do artigo 113.º do CPA.

VII.4 — O processo integral do concurso pode ser consultado pelos 
candidatos, mediante prévio agendamento, no local referido no ponto 
III.3. do presente Edital, durante o respetivo horário de funcionamento 
(informação disponível em: http://www.uc.pt/drh/contactos).

VIII — Júri do concurso:
Presidente:
Doutora Maria Teresa dos Reis Pedroso de Lima Oliveira, Professora 

Catedrática e Diretora da Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra.

Vogais:
Doutor Luís António Vicente Baptista, Professor Catedrático da Uni-

versidade Nova de Lisboa;
Doutor João Miguel Trancoso Vaz Teixeira Lopes, Professor Cate-

drático da Universidade do Porto;
Doutora Ana Margarida de Seabra Nunes de Almeida, Investigadora 

Coordenadora da Universidade de Lisboa;
Doutora Anália Maria Cardoso Torres, Professora Catedrática da 

Universidade de Lisboa;
Doutor Carlos José Cândido Guerreiro Fortuna, Professor Catedrático 

da Universidade de Coimbra;
Doutor João Carlos de Freitas Arriscado Nunes, Professor Catedrático 

da Universidade de Coimbra.

Nas suas faltas e impedimentos, a Presidente do Júri será substituída 
pelo Doutor Luís Filipe Martins Menezes, Professor Catedrático e Vice-
-Reitor da Universidade de Coimbra, que, em igual caso de impedimento, 
será substituído pelo Vogal Doutor Carlos José Cândido Guerreiro For-
tuna, Professor Catedrático da Universidade de Coimbra.

Para constar se lavrou o presente Edital, que vai ser publicado na 
2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
e em língua portuguesa e inglesa no sítio da Internet da Universidade de 
Coimbra, em http://www.uc.pt/emprego, e no pan -European Researcher’s 
Mobility Portal, em http://www.eracareers.pt/.

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.

15 de setembro de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor João Gabriel 
Silva.

310790012 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Medicina Veterinária

Aviso (extrato) n.º 11821/2017
Faz -se público que o Doutor Luís Manuel Morgado Tavares, Professor 

Catedrático, foi eleito Presidente da Faculdade de Medicina Veterinária 
da Universidade de Lisboa, tendo tomado posse em 11 de fevereiro de 
2014, conferida pelo Reitor, Professor Doutor António da Cruz Serra.

21 de setembro de 2017. — O Diretor Executivo da Faculdade de 
Medicina Veterinária da ULisboa, João Carlos Mingachos de Oliveira.

310795684 

 Aviso (extrato) n.º 11822/2017
Faz -se público que o Doutor Rui Manuel de Vasconcelos e Horta 

Caldeira, Professor Catedrático, foi eleito Presidente do Conselho Cien-
tífico da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, 
tendo tomado posse em 11 de fevereiro de 2014, conferida pelo Reitor, 
Professor Doutor António da Cruz Serra.

21 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

310795724 

 Aviso (extrato) n.º 11823/2017
Faz -se público que o Doutor Virgílio da Silva Almeida, Professor 

Associado, foi eleito Presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade 
de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, tendo tomado posse 
em 11 de fevereiro de 2014, conferida pelo Reitor, Professor Doutor 
António da Cruz Serra.

21 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

310795919 

 Despacho (extrato) n.º 8757/2017
Por despacho de 20 de julho de 2017 do Presidente da Faculdade de 

Medicina Veterinária, ao abrigo do disposto do artigo 31.º do Decreto-
-Lei n.º 205/2009, de 31 -08, conjugado com o Regulamento Geral de 
Contratação do Pessoal Docente Especialmente Contratado da Univer-
sidade de Lisboa foi autorizada a renovação do contrato de trabalho 
em funções públicas, a termo resolutivo certo, pelo período de 2 anos, 
com o Licenciado José Júlio Alfaro Cardoso Carreira da Cunha, como 
Professor Auxiliar convidado em regime de tempo parcial de 30 %, com 
o vencimento correspondente ao escalão n.º 1, índice 195, da tabela 
remuneratória aplicável aos docentes universitários, com efeitos a 15 
de setembro de 2017.

19 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

310791414 

 Despacho (extrato) n.º 8758/2017
Por despacho de 20 de julho de 2017, do Presidente da Faculdade de 

Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, ao abrigo do disposto 
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do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 -08, conjugado com o 
Regulamento Geral de Contratação do Pessoal Docente Especialmente 
Contratado da Universidade de Lisboa, foi autorizada a admissão com 
um contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, 
pelo período de 1 ano, com a Mestre Patrícia Belinda Alves Simões, 
como Professora Auxiliar convidada em regime de tempo parcial de 
99 %, com o vencimento correspondente ao escalão n.º 1, índice 195, da 
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários, com efeitos 
a 01 de setembro de 2017.

19 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

310790159 

 Despacho (extrato) n.º 8759/2017
Por despacho de 20 de julho de 2017, do Presidente da Faculdade de 

Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, ao abrigo do disposto 
do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 -08, conjugado com o 
Regulamento Geral de Contratação do Pessoal Docente Especialmente 
Contratado da Universidade de Lisboa, foi autorizada a admissão com 
um contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, 
pelo período de 1 ano, com o Doutor João Bettencourt Barcelos Cota, 
como Professor Auxiliar convidado em regime de tempo parcial de 
99 %, com o vencimento correspondente ao escalão n.º 1, índice 195, da 
tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários, com efeitos 
a 01 de setembro de 2017.

20 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

310792484 

 Despacho (extrato) n.º 8760/2017
Por despacho de 20 de julho de 2017 do Presidente da Faculdade de 

Medicina Veterinária, ao abrigo do disposto do artigo 31.º do Decreto-
-Lei n.º 205/2009, de 31 -08, conjugado com o Regulamento Geral de 
Contratação do Pessoal Docente Especialmente Contratado da Univer-
sidade de Lisboa, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho 
em funções públicas, a termo resolutivo certo, pelo período de 2 anos, 
com a Doutora Maria Rita Martins Garcia da Fonseca, como Profes-
sor Auxiliar convidada em regime de tempo parcial de 99 %, com o 
vencimento correspondente ao escalão n.º 1, índice 195, da tabela re-
muneratória aplicável aos docentes universitários com efeitos a 15 de 
setembro de 2017.

20 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

310792598 

 Despacho (extrato) n.º 8761/2017
Por despacho de 20 de julho de 2017 do Presidente da Faculdade de 

Medicina Veterinária, ao abrigo do disposto do artigo 31.º do Decreto-
-Lei n.º 205/2009, de 31 -08, conjugado com o Regulamento Geral de 
Contratação do Pessoal Docente Especialmente Contratado da Univer-
sidade de Lisboa, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho 
em funções públicas, a termo resolutivo certo, pelo período de 2 anos, 
com o Mestre Miguel José Sardinha de Oliveira Cardo como Profes-
sor Auxiliar convidado em regime de tempo parcial de 30 %, com o 
vencimento correspondente ao escalão n.º 1, índice 195, da tabela re-
muneratória aplicável aos docentes universitários, com efeitos a 2 de 
novembro de 2017.

20 de setembro de 2017. — O Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

310793067 

 Instituto de Educação

Despacho n.º 8762/2017
Por despacho de 17 de agosto de 2017 do Diretor do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de com-
petências, foram autorizadas as renovações, com alteração de percenta-
gem contratual, dos contratos de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo entre este Instituto e as seguintes docentes:

Doutora Ana Isabel Ricardo Gonçalves Pedro como Professora 
Auxiliar Convidada, em regime de tempo parcial a 20 %, pelo período 
de um ano, com efeitos a 1 de setembro de 2017, com a remuneração 
correspondente a 20 % do escalão 1, índice 195 em regime de tempo 
integral, da tabela aplicável aos docentes universitários;

Doutora Ana Luísa Fernandes Paz como Professora Auxiliar Convi-
dada, em regime de tempo parcial a 40 %, pelo período de um ano, com 
efeitos a 1 de setembro de 2017, com a remuneração correspondente a 
40 % do escalão 1, índice 195 em regime de tempo integral, da tabela 
aplicável aos docentes universitários;

Mestre Carolina Micaela Costeira e Pereira como Assistente Con-
vidada, em regime de tempo parcial a 60 %, pelo período de um ano, 
com efeitos a 1 de setembro de 2017, com a remuneração correspon-
dente a 60 % do escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos docentes 
universitários;

Mestre Joana Filipa Vieira Gomes Barreiros Marques como Assis-
tente Convidada, em regime de tempo parcial a 60 %, pelo período 
de um ano, com efeitos a 1 de setembro de 2017, com a remuneração 
correspondente a 60 % do escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos 
docentes universitários;

Mestre Joana da Fonte Dias Gomes da Mata Pereira como Assis-
tente Convidada, em regime de tempo parcial a 30 %, pelo período 
de um ano, com efeitos a 1 de setembro de 2017, com a remuneração 
correspondente a 30 % do escalão 1, índice 140 da tabela aplicável aos 
docentes universitários.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
7 de setembro de 2017. — A Diretora Executiva, Lic.ª Carminda 

Pequito Cardoso.
310812588 

 Instituto Superior de Economia e Gestão

Despacho (extrato) n.º 8763/2017
Por despacho de 13 de fevereiro de 2017, do Presidente do Instituto 

Superior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa, proferido 
por delegação de competências, do Reitor da mesma Universidade:

Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, do Dou-
tor Filipe Serra de Oliveira, mediante a celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, em regime de tenure, na 
categoria de Professor Associado com Agregação, escalão 2, índice 255, 
da tabela aplicável aos docentes universitários, em regime de dedicação 
exclusiva, a partir de 1 de julho de 2017.

Por força da aplicação no artigo 39.º e artigo 42.º e artigo 56.º da Lei 
n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, artigo 38.º e 42.º da Lei n.º 82 -B/2014 
de 31 de dezembro e n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016 de 28 de 
dezembro o docente irá manter a remuneração que auferia anterior-
mente.

13 de setembro de 2017. — O Presidente, Prof. Doutor Mário Fer-
nando Maciel Caldeira.

310779476 

 Despacho (extrato) n.º 8764/2017
Por despacho de 13 de julho de 2017, do Presidente do Instituto Su-

perior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa, proferido por 
delegação de competências, do Reitor da mesma Universidade:

Autorizada a contratação, precedendo concurso documental, do Dou-
tor Paulo Alexandre Guedes Lopes Henriques, mediante a celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
em regime de tenure, na categoria de Professor Catedrático escalão 1, 
índice 285, da tabela aplicável aos docentes universitários, em regime 
de dedicação exclusiva, a partir de 13 de julho de 2017.

Por força da aplicação no artigo 39.º e artigo 42.º e artigo 56.º da Lei 
n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, artigo 38.º e 42.º da Lei n.º 82 -B/2014 
de 31 de dezembro e n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016 de 28 de 
dezembro o docente irá manter a remuneração que auferia anterior-
mente.

14 de setembro de 2017. — O Presidente, Prof. Doutor Mário Fer-
nando Maciel Caldeira.

310780366 

 Despacho (extrato) n.º 8765/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Superior de Economia e Ges-

tão da Universidade de Lisboa, de 30/01/2017, proferido por delegação 
do Reitor da mesma Universidade.

Tiago Miguel Proença Cardão Pito — Autorizado o contrato em 
funções públicas por tempo indeterminado, após período experimental, 


