N.o 244 — 22 de Dezembro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Aviso n.o 11 783/2005 (2.a série). — 1 — Está aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação deste
aviso no Diário da República, 2.a série, concurso público para o recrutamento de um lugar de assistente estagiário, assistente ou professor
auxiliar, para o Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura,
grupo de disciplinas de Edificações, área científica de Construção.
2 — Habilitações académicas:
Professor auxiliar — doutoramento ou equivalente legal;
Assistente — mestrado ou equivalente legal;
Assistente estagiário — licenciatura ou equivalente legal, com
informação final mínima de Bom (14 valores).
2.1 — Os candidatos deverão ter uma licenciatura em Engenharia
Civil.
3 — Vencimento:
Professor auxiliar — índice 195, escalão 1;
Assistente — índice 140, escalão 1;
Assistente estagiário — índice 100, escalão 1.
4 — As condições de admissão estão expressas no Estatuto da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho.
5 — As candidaturas deverão ser formuladas mediante requerimento e dirigidas ao presidente do Instituto Superior Técnico ou
em formulário próprio, existente no Núcleo de Gestão de Pessoal,
e entregues pessoalmente ou remetidas pelo correio, sob registo com
aviso de recepção, para:
Núcleo de Gestão de Pessoal do Instituto Superior Técnico, Avenida de Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa.
5.1 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data de emissão do bilhete de identidade e entidade que o emitiu, residência, código postal e
telefone);
b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais;
d) Outros elementos que os concorrentes considerem relevantes
para a apreciação do seu mérito.
5.2 — Os requerimentos devem ser acompanhados dos seguintes
elementos:
a) Curriculum vitae;
b) Cópia do certificado de habilitações.
6 — Os métodos de selecção a utilizar serão:
a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.
7 — Os critérios de selecção encontram-se disponíveis no Núcleo
de Gestão de Pessoal do Instituto Superior Técnico, sendo os mesmos
facultados aos candidatos sempre que solicitados.
8 — De acordo com o determinado no despacho conjunto
n.o 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 77, de 31 de Março de 2000, faz-se constar a seguinte menção:
«Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente 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 discriminação.»
6 de Dezembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Custódio Peixeiro.
Aviso n.o 11 784/2005 (2.a série). — Por não terem sido publicados no Diário da República, 2.a série, n.o 233, de 6 de Dezembro
de 2005, junto dos avisos n.os 25 155/2005 (2.a série), 25 154/2005
(2.a série), 25 153/2005 (2.a série), 25 152/2005 (2.a série), 25 151/2005
(2.a série), publicam-se os relatórios relativos aos professores, deste
Instituto, João Manuel de Oliveira Garcia da Fonseca, Michel Guisnet,
Gabriel António Amaro Monteiro, João Paulo Fernandes Teixeira
e Vítor Manuel Geraldes Fernandes:
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa, aprovou, por maio-
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ria, em 20 de Julho de 2005, a proposta respeitante à contratação
do Doutor João Manuel de Oliveira Garcia da Fonseca, como professor auxiliar convidado a 0 %, pelo período de cinco anos.
A proposta veio acompanhada pelo parecer previsto no n.o 2 do
artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, o qual
foi subscrito pelo professor catedrático Doutor Jorge Venceslau Comprido Dias de Deus e pelos professores auxiliares Doutores João Luís
Maia Figueirinhas, Maria Isabel Fialho Cabaço e Pedro José Oliveira
Sebastião, todos do Instituto Superior Técnico.
Com base no parecer favorável e fundamentado na análise do curriculum vitae, o conselho científico foi de parecer que o Doutor João
Manuel de Oliveira Garcia da Fonseca preenche as condições adequadas ao exercício da docência na categoria mencionada.
20 de Julho de 2005. — O Presidente Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.
A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa, aprovou, por unanimidade, em 20 de Julho de 2005, a proposta respeitante à contratação
do Doutor Michel Guisnet como professor catedrático convidado a
0 %, por um período de um ano.
A proposta veio acompanhada pelo parecer previsto no n.o 2 do
artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, o qual
foi subscrito pelos professores catedráticos do Instituto Superior Técnico Doutores Fernando Manuel Ramôa Cardoso Ribeiro, Francisco
Manuel da Silva Lemos e Joaquim Manuel Sampaio Cabral.
Com base no parecer favorável e fundamentado na análise do curriculum vitae, o conselho científico foi de parecer que o Doutor Michel
Guisnet preenche as condições adequadas ao exercício da docência
na categoria mencionada.
20 de Julho de 2005. — O Presidente Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.
Relatório final de processo de nomeação definitiva
de Gabriel António Amaro Monteiro
A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior Técnico, reunida em 20 de Julho de 2005, com base nos pareceres
emitidos pelos professores catedráticos deste Instituto Doutores Júlio
Maggiolly Novais e Isabel Maria de Sá Correia Leite de Almeida,
nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16
de Julho, aprovou, por unanimidade, a nomeação definitiva como
professor auxiliar do Doutor Gabriel António Amaro Monteiro, por
se encontrarem preenchidos os requisitos do n.o 4 do mesmo artigo.
20 de Julho de 2005. — O Presidente Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.
Relatório final de processo de nomeação definitiva
de João Paulo Fernandes Teixeira
A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior Técnico, reunida em 20 de Julho de 2005, com base nos pareceres
emitidos pelos professores catedráticos deste Instituto Doutores Luís
Pereira de Quintanilha e Mendonça Dias Torres Magalhães e Carlos
Alberto Varelas da Rocha, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 20.o
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo
à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, aprovou, por unanimidade, a nomeação
definitiva como professor auxiliar do Doutor João Paulo Fernandes
Teixeira, por se encontrarem preenchidos os requisitos do n.o 4 do
mesmo artigo.
20 de Julho de 2005. — O Presidente Adjunto para os Assuntos
Científicos, Afonso Barbosa.
Relatório final de processo de nomeação definitiva
de Vítor Manuel Geraldes Fernandes
A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Superior Técnico, reunida em 20 de Julho de 2005, com base nos pareceres
emitidos pelos professores catedráticos deste Instituto Doutores Fernando Manuel Ramôa Cardoso Ribeiro e Francisco Manuel da Silva
Lemos, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 20.o do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16
de Julho, aprovou, por unanimidade, a nomeação definitiva como

