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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Medicina Veterinária

Declaração de Retificação n.º 1045/2022

Sumário: Retifica o Edital n.º 1815/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 
30 de novembro de 2022.

Por ter sido publicado com inexatidão, no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 30 de 
novembro de 2022, o Edital n.º 1815/2022, referente à abertura do concurso externo documental 
internacional para recrutamento de um investigador auxiliar da carreira de investigação científica, 
na área disciplinar de Clínica, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, 
determino que, onde se lê:

«XI — Instrução da candidatura:

a) A candidatura deve ser instruída com o formulário disponível na página da internet da 
FMV/ULisboa (http://www.fmv.ulisboa.pt/pt/institucional/informacao-oficial/procedimentos-concur-
sais/investigadores), devidamente preenchido;

b) Dois exemplares, impressos ou policopiados e seis em formato eletrónico não editável (pdf), 
do Curriculum vitae do(a) candidato(a), onde constem as atividades científicas, pedagógicas e outras 
relevantes para a missão das instituições de ensino superior realizadas pelo(a) candidato(a), tendo 
em consideração os critérios de seleção e seriação constantes do capítulo V do presente edital;

c) Um exemplar em formato eletrónico não editável (pdf) de cada um dos trabalhos publicados 
de índole pedagógica, científica, técnica ou outra;

d) Dois exemplares, impressos ou policopiados e seis em formato eletrónico não editável (pdf), 
do projeto pedagógico, o qual deverá ser redigido a 1,5 espaços, em fonte de impressão Times 
New Roman 12 ou Arial 10 e não exceder 25 páginas.

Se o(a) candidato(a) assim o entender, poderá no seu curriculum vitae incluir a indicação dos 
seus trabalhos que considera mais representativos, nomeadamente no que respeita à sua contri-
buição para o desenvolvimento e evolução da área disciplinar em que é aberto o concurso.»

deve ler -se:

«XI — Instrução da candidatura:

a) A candidatura deve ser instruída com o formulário disponível na página da internet da 
FMV/ULisboa (http://www.fmv.ulisboa.pt/pt/institucional/informacao-oficial/procedimentos-concur-
sais/investigadores), devidamente preenchido;

b) Dois exemplares, impressos ou policopiados e seis em formato eletrónico não editável (pdf), 
do Curriculum vitae do(a) candidato(a), onde constem as atividades científicas, pedagógicas e outras 
relevantes para a missão das instituições de ensino superior realizadas pelo(a) candidato(a), tendo 
em consideração os critérios de seleção e seriação constantes do capítulo V do presente edital;

c) Um exemplar em formato eletrónico não editável (pdf) de cada um dos trabalhos publicados 
de índole pedagógica, científica, técnica ou outra;

Se o(a) candidato(a) assim o entender, poderá no seu curriculum vitae incluir a indicação 
dos seus trabalhos que considera mais representativos, nomeadamente no que respeita à sua 
contribuição para o desenvolvimento e evolução da área disciplinar em que é aberto o concurso.»

30 de novembro de 2022. — O Presidente, Rui Manuel Vasconcelos Horta Caldeira.
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