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A classificação final dos candidatos será expressa na escala de 0 a 
20 valores e resulta da seguinte fórmula:

CF = 45 %PC + 25 %AP + 30 %EPS

13.1 — Caso os candidatos se encontrem na situação do n.º 2 do ar-
tigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (sejam titulares da cate-
goria e se encontrem ou, tratando -se de candidatos colocados em situa ção 
de mobilidade especial, se tenham por último encontrado, a cumprir ou a 
executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras dos pos-
tos de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado) serão 
utilizados os métodos de seleção obrigatórios Avaliação Curricular (AC) 
e Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — complementados 
com um método de seleção facultativo — Entrevista Profissional de 
Seleção (EPS), a não ser que o candidato os afaste por escrito.

A classificação final dos candidatos será expressa na escala de 0 a 
20 valores e resulta da seguinte fórmula:

CF = 45 %AC + 25 %EAC + 30 %EPS

sendo:
CF = Classificação Final;
PC = Prova de Conhecimentos;
AC = Avaliação Curricular;
AP.= Avaliação Psicológica
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

Tendo em conta a celeridade necessária em razão da urgência deste 
recrutamento, os métodos de seleção serão utilizados de forma faseada, 
conforme disposto no artigo 8.º da referida Portaria, e assumem caráter 
eliminatório, sendo excluídos os candidatos que obtenham valoração 
inferior a 9,5 valores em cada método de seleção, o que determina a 
sua não convocação para o método seguinte.

14 — A Prova de Conhecimentos será de natureza teórico -prática, de 
forma escrita, sem consulta, visa avaliar os conhecimentos académicos e 
ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos necessárias 
ao exercício da função, terá a duração de duas horas e versará sobre a 
seguinte legislação:

Despacho n.º 8585/2010, de 20 de maio;
Despacho n.º 16726/2009, de 21 de julho;
Portaria n.º 83 -A/2009, de 06 de abril;
Despacho Normativo n.º 61/2008, de 05 de dezembro; Lei n.º 59/2008, 

de 11 de setembro, alterada pelo Decreto -Lei n.º 89/2009, de 9 de abril 
e pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, pelo Decreto -Lei n.º 124/2010 
de 17 de novembro e pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro;

Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro;
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, sucessivamente alterada pe-

las Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 
34/2010, de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro e 66 -B/2012, de 31 
de dezembro;

Portaria n.º 1633/2007, de 31 de dezembro;
Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis 

n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro e 
66 -B/2012, de 31 de dezembro;

Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro;
Decreto -Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 13 -E/98, de 31 de agosto, e com as alterações introduzidas 
pelo Decreto -Lei n.º 169/2006, de 17 de agosto, pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro);

Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 107/2008, de 25 de junho e 230/2009, de 14 de setembro e Decreto-
-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/97, de 22 de março;
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro;
Despacho RT -04/2007, de 23 de janeiro;
Despacho RT -47/2007, de 18 de julho;
Despacho RT -01/2007, de 3 de janeiro;
Despacho RT -63/2007, de 1 de outubro;
Despacho RT -38/2011, de 21 de junho;
Circular VRT -RVC01/2012, de 4 de abril;
Circular PRT -PCM02/2011, de 2 de novembro.

15 — A Avaliação Psicológica visa avaliar, através de técnicas de 
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e com-
petências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico 
de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como 
referência o perfil de competências previamente definido.

16 — A Avaliação Curricular visa analisar a qualificação dos candi-
datos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 

profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.

17 — A Entrevista de Avaliação de Competências visa obter, através 
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos pro-
fissionais diretamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função.

18 — A Entrevista Profissional de Seleção visa avaliar, de forma obje-
tiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o 
entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de co-
municação e de relacionamento interpessoal, nos termos do artigo 13.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

19 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, as atas do júri onde constam os parâ-
metros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de 
seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final 
do método, são facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

20 — A composição do júri será a seguinte:
Presidente:
Dr.ª Susana Maria Gonçalves Castro, Chefe de Divisão
Vogais Efetivos:
Engenheira Maria Elisabete André Lapo, Técnica Superior
Dr.ª Célia Eduarda Cardoso Rodrigues Carpinteira, Técnica Superior

Vogais suplentes:
Dr.ª Maria Amélia Lobo Machado, Técnica Superior
Dr.ª Diana Alexandra Cunha Marques Freitas Pereira, Técnica Superior

O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 
impedimentos.

21 — Exclusão e Notificação dos Candidatos: Os candidatos ex-
cluídos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, para a realização da audiência dos interessados nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo. As alegações a proferir pelos 
mesmos devem ser feitas em formulário tipo para o exercício do direito 
de participação aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, do Ministro de 
Estado e das Finanças, disponível na página eletrónica da Universidade 
do Minho, no endereço http://intranet.uminho.pt.

22 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização 
dos métodos de seleção através de notificação feita por uma das formas 
previstas no número anterior.

23 — A lista unitária, depois de homologada, é publicada na 2.ª série 
do Diário da República, afixada nas instalações da Universidade do 
Minho sitas no Largo do Paço, em Braga e disponibilizada na sua página 
eletrónica no endereço http://intranet.uminho.pt.

24 — Quotas de Emprego: De acordo com o Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em 
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra pre-
ferência legal.

Os candidatos devem declarar no ponto 8.1 do formulário de can-
didatura, o respetivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, nos 
termos do diploma supra mencionado.

25 — Em tudo que não se encontre previsto no presente aviso, o 
procedimento rege -se pelas disposições constantes da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Declaração de 
Retificação n.º 22 -A/2008, de 24 de abril, Lei n.º 64 -A/2008, de 31 
de dezembro, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro 
com a nova redação introduzida pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, Constituição da República 
Portuguesa e Código do Procedimento Administrativo.

27 de março de 2014. — O Administrador, Pedro J. Camões.
207726383 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Deliberação n.º 875/2014
Por deliberação do Conselho de Gestão desta Universidade, em reu-

nião de 20 de março de 2014, a seguir se publica a alteração ao n.º 1.1 
da tabela de emolumentos da UNL (deliberação n.º 2157/2013, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 13 de novembro de 2013).

Assim, o n.º 1.1 da referida deliberação, que se reporta aos emolumen-
tos devidos pela emissão de diploma/certidão de registo de conclusão de 
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curso, licenciatura, mestrado, doutoramento, respetivas equivalências, 
cursos de especialização e conclusão da parte curricular do mestrado, 
passa a ter a seguinte redação:

«1.1 — Pela 1.ª emissão — 50 euros»

A presente alteração entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva pu-
blicação, ficando revogado o n.º 1.1 da deliberação supramencionada.

24 de março de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 
Bensabat Rendas.

207735114 

 Faculdade de Ciências Médicas

Aviso n.º 4614/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que, precedendo 
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho 
na carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal da Fa-
culdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, aberto 
por Aviso n.º 8272/2013, de 27 de junho, nos termos do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações da Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, procedeu -se à celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período 
experimental de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo dis-
posto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setem-
bro, conjugado com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho 
n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, 
de 2 de março, com o trabalhador João Gil Gonçalves da Silva Mendes, 
único candidato aprovado, com efeitos a 16 de janeiro de 2014, auferindo a 
remuneração base correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria 
e ao nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única.

Foi designado o seguinte júri para acompanhar o período experi-
mental:

Presidente: Prof. Doutora Teresa Paula Rocha Soeiro Tavares Gamboa, 
Professora Auxiliar da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Nova de Lisboa.

Primeiro Vogal Efetivo: Dr. Manuel Salvador Rodrigues Alves, Ad-
ministrador da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;

Segundo Vogal Efetivo: Dra. Maria Madalena Palmeiro Papinha 
Carvalho, Chefe de Divisão de Recursos Humanos, da Faculdade de 
Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa.

27 de março de 2014. — O Diretor da Faculdade, Prof. Doutor Jaime 
C. Branco.

207725646 

 Aviso n.º 4615/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que, precedendo 
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de traba-
lho na carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal 
da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, 
aberto por Aviso n.º 6551/2013, de 20 de maio, nos termos do artº 40º 
da Portaria nº 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações da Portaria 
nº 145 -A/2011, de 6 de abril, procedeu -se à celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período 
experimental de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, conjugado com o n.º 2 da cláusula 6ª do Acordo Coletivo 
de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de Exten-
são n.º 1 -A/2010, de 2 de março, com a trabalhadora Maria Manuela 
Gomes Correia Fernandes, único candidato aprovado, com efeitos a 
1 de janeiro de 2014, auferindo a remuneração base correspondente à 
2ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 15 da 
tabela remuneratória única.

Foi designado o seguinte júri para acompanhar o período experi-
mental:

Presidente: Professor Doutor António Alfredo Coelho Jacinto, Inves-
tigador Principal da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Nova de Lisboa;

Primeiro Vogal Efetivo: Professora Doutora Maria Amália de Sotto 
Mayor da Silveira Botelho, Professora Auxiliar da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova de Lisboa, que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos;

Segundo Vogal Efetivo: Professora Doutora Teresa Margarida Balixa 
Tapum Leal Barona, Professora Auxiliar da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova de Lisboa;

27 de março de 2014. — O Diretor da Faculdade, Prof. Doutor Jaime 
C. Branco.

207725524 

 Aviso n.º 4616/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que, precedendo 
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho 
na carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal da Fa-
culdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, aberto 
por Aviso n.º 9028/2013, de 15 de julho, nos termos do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações da Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, procedeu -se à celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período 
experimental de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, conjugado com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de 
Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de Extensão 
n.º 1 -A/2010, de 2 de março, com a trabalhadora Nuri Xilandra Velosa 
Ribeiro Morgado Castanheira, única candidata aprovada, com efeitos a 
1 de janeiro de 2014, auferindo a remuneração base correspondente à 
2.ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 15 da 
tabela remuneratória única.

Foi designado o seguinte júri para acompanhar o período experimental:
Presidente: Prof. Doutor Fernando Miguel Teixeira Xavier, Professor 

Associado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa.

Primeiro Vogal Efetivo: Dr. Manuel Salvador Rodrigues Alves, Ad-
ministrador da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;

Segundo Vogal Efetivo: Dr. Nelson José Soares Ribeiro, Coordenador 
da Divisão de Património e Manutenção, da Faculdade de Ciências 
Médicas, da Universidade Nova de Lisboa.

27 de março de 2014. — O Diretor da Faculdade, Prof. Doutor Jaime 
C. Branco.

207725395 

 Aviso n.º 4617/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que, precedendo 
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho 
na carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal da Fa-
culdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, aberto 
por Aviso n.º 8623/2013, de 8 de julho, nos termos do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações da Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, procedeu -se à celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a perío do 
experimental de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, conjugado com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de 
Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de Extensão 
n.º 1 -A/2010, de 2 de março, com a trabalhadora Catarina Serras Vasco 
Lobão, única candidata aprovada, com efeitos a 16 de janeiro de 2014, 
auferindo a remuneração base correspondente à 2.ª posição remunera-
tória da categoria e ao nível remuneratório 15 da tabela remuneratória 
única.

Foi designado o seguinte júri para acompanhar o período experimental:
Presidente: Prof. Doutor António José Murinello de Sousa Guerreiro, 

Professor Catedrático e Subdiretor Presidente do Conselho Científico 
da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

Primeiro Vogal Efetivo: Dr. Manuel Salvador Rodrigues Alves, Ad-
ministrador da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;

Segundo Vogal Efetivo: Dra. Maria Madalena Palmeiro Papinha 
Carvalho, Chefe de Divisão de Recursos Humanos, da Faculdade de 
Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa.

27 de março de 2014. — O Diretor da Faculdade, Prof. Doutor Jaime 
C. Branco.

207725443 

 Aviso n.º 4618/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que, precedendo 
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