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V.4 — Os parâmetros a ter em consideração na avaliação do Curriculum Vitae dos candidatos em cada uma das vertentes enunciadas em
V.2 e a ponderação a atribuir a cada uma delas na classificação final são
os que a seguir se descriminam:
Desempenho Científico — (40 %)
a) Publicações com destaque para revistas com índice de impacto
nos sistemas de referência internacional. Neste parâmetro deve ser
considerada a importância dos trabalhos que foram selecionados pelo
candidato como mais representativos, nomeadamente no que respeita à
sua contribuição para o desenvolvimento e evolução da área disciplinar
para que é aberto o concurso (60 %);
b) Liderança e participação em projetos de investigação, bem como
a constituição de equipas científicas (15 %);
c) Comunicações, conferências e organização de encontros científicos (5 %);
d) Orientação de dissertações académicas, bem como intervenção em
júris académicos, de arbitragem científica de revistas e de candidaturas
a projetos e bolsas de investigação (15 %);
e) Prémios, bolsas e outras distinções (5 %).
Capacidade Pedagógica — (30 %)
a) Atividades letivas, atendendo-se à qualidade e diversidade do
trabalho e da reflexão desenvolvidas, a nível pré e pós-graduado e
frequência de ações de formação pedagógica (50 %);
b) Cargos e funções na área pedagógica, bem como capacidade para
dinamizar projetos pedagógicos, incluindo novos cursos ou programas
de estudo e trabalho de inovação pedagógica (50 %).
Outras atividades relevantes para a missão da instituição de ensino
superior, incluindo a atividade profissional (30 %)
a) Exercício de cargos e atividades de gestão académica, bem como
atividades de extensão cultural e serviço à comunidade e participação
em atividades de interesse científico e cultural (40 %).
b) Atividades em áreas profissionais importantes à prática pedagógica
e científica, incluindo a área clínica ou outras (60 %).
V.5 — Uma vez identificados, em definitivo, os candidatos aprovados
em mérito absoluto, com base no disposto no ponto IV, passa-se à sua
ordenação em mérito relativo, com base no sistema de valoração final
a seguir identificado.
V.6 — Cada membro do júri procede à avaliação do mérito dos candidatos relativamente a cada uma das vertentes em apreço e efetua a valoração e ordenação final dos candidatos da forma a seguir indicada:
a) Apuramento da classificação intermédia dos candidatos em cada
vertente tendo em consideração os parâmetros de avaliação específicos
dessa vertente;
b) Apuramento da classificação final dos candidatos por intermédio
da combinação da classificação intermédia com a ponderação atribuída
a cada vertente e com a ponderação atribuída ao Projeto científico e
pedagógico que o candidato se propõe desenvolver na área disciplinar
para que é aberto o concurso;
c) Elaboração de uma lista ordenada dos candidatos com base na qual
participa na votação individual e justificada que conduz à ordenação dos
candidatos, nos termos do artigo 20.º do Regulamento geral de concursos
para recrutamento de professores catedráticos, associados e auxiliares
da Universidade de Lisboa.
V.7 — Para ordenação dos candidatos aprovados em mérito absoluto
segue-se a tramitação estabelecida no artigo 20.º do Regulamento geral
de concursos para recrutamento de professores catedráticos, associados
e auxiliares da Universidade de Lisboa.
V.8 — Os candidatos ordenados em lugar da lista de classificação não
passível de ser provido em vaga posta a concurso, são notificados para,
querendo, se pronunciarem, por escrito, no prazo de 10 dias úteis.
VI — Audições Públicas — Sempre que entenda necessário, o júri
pode decidir promover audições públicas, em igualdade de circunstâncias, aos candidatos admitidos em mérito absoluto, as quais se destinam
exclusivamente ao esclarecimento de questões relacionadas com os
documentos apresentados pelos candidatos. Nesse caso, as audições
decorrerão entre o 15.º e o 30.º dias após o final do processo de admissão
em mérito absoluto.
VII — Apresentação de candidaturas (forma, prazo, local e endereço
postal)
As candidaturas deverão ser entregues pessoalmente na morada a
seguir indicada, ou remetidas por correio, registado e com aviso de
receção, até ao 30.º dia útil contado a partir da data de publicação na
2.ª série do Diário da República do presente Edital, para o Núcleo
de Recursos Humanos e Vencimentos da Faculdade de Medicina, Av.
Professor Egas Moniz, 1649-028 Lisboa.

VIII — Instrução da Candidatura
VIII.1 — A candidatura deve ser instruída com o preenchimento
do formulário a que se refere o artigo 33.º do Regulamento geral de
concursos para recrutamento de Professores catedráticos, associados e
auxiliares, e ainda com os seguintes documentos:
a) Doze exemplares em suporte digital (CD, DVD ou pen drive)
contendo os seguintes documentos:
i) Curriculum vitae do candidato em formato eletrónico não editável
(pdf), com indicação da atividade desenvolvida nas vertentes Desempenho
Científico, Capacidade Pedagógica e Outras atividades relevantes para a
missão da Instituição de Ensino Superior, tendo em consideração os parâmetros de avaliação constantes do ponto V.4 do presente edital, e que seja
considerada relevante para a área disciplinar em que é aberto o concurso. No
curriculum vitae devem ser assinalados as dez publicações/trabalhos que o
candidato considera mais representativos, nomeadamente no que respeita à
sua contribuição para o desenvolvimento e evolução da área disciplinar em
que é aberto o concurso. Esta seleção deve ser acompanhada de uma descrição justificativa sucinta em que o candidato explicita a sua contribuição.
ii) versão eletrónica não editável (pdf) das dez publicações/trabalhos
mencionados no curriculum vitae pelo candidato como mais representativos;
iii) Projeto científico e pedagógico que o candidato se propõe desenvolver na área disciplinar para que é aberto o concurso, em formato
eletrónico não editável (pdf).
b) Um exemplar, impresso, do curriculum vitae do candidato;
c) Um exemplar, impresso, do projeto científico e pedagógico que
o candidato se proponha desenvolver na área disciplinar para que é
aberto o concurso;
VIII.2 — O formulário para apresentação da candidatura encontra-se
disponível na página da internet do Núcleo de Recursos Humanos e
Vencimentos da Faculdade de Medicina, no endereço http://www.medicina.ulisboa.pt/menu-topo/recursos-humanos/procedimentos-concursais/
VIII.3 — O candidato posicionado em 1.º lugar na lista unitária de
ordenação final deve proceder à entrega no Núcleo de Recursos Humanos
e Vencimentos, como decorre da declaração sob compromisso de honra
constante do formulário, dos documentos comprovativos de que reúne
as condições legalmente necessárias para a constituição de uma relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado com a Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa, no prazo improrrogável, de
10 dias úteis, contados da data em que for notificado para proceder à
referida entrega, conforme estabelecido no artigo 26.º do Regulamento
geral de concursos para recrutamento de professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de Lisboa.
IX — Idioma — Os documentos que instruem a candidatura devem
ser apresentados em língua portuguesa.
X — Constituição do Júri
Nos termos dos artigos 45.º e 46.º do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, o júri é composto pelos seguintes membros,
Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa
Vogais:
Doutor Salvador Manuel Correia Massano Cardoso, Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra;
Doutor Altamiro Manuel Rodrigues da Costa Pereira, Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
Doutor José Henrique Dias Pinto de Barros, Professor Catedrático da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
Doutor Jorge Manuel Torgal Dias Garcia, Professor Catedrático da
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor José Manuel Lage Campelo Calheiros, Professor Catedrático
da Faculdade de Medicina da Universidade da Beira Interior;
Doutor José Manuel Domingos Pereira Miguel, Professor Catedrático
Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;
Doutor Fausto José da Conceição Alexandre Pinto, Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;
Doutora Helena Maria Ramos Marques Coelho Cortez Pinto, Professora Catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
1 de setembro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
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Instituto Superior Técnico
Despacho n.º 8397/2017
Na sequência da aprovação do Regulamento do concurso de Atividades Extracurriculares de Núcleos de Estudantes do Instituto Superior
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Técnico, através do Despacho n.º 024/CG/2016, de 14 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 61, de 29 de março de 2016,
ouvido o Conselho de Gestão do Instituto Superior Técnico, aprovo nos
termos do artigo 13.º, n.º 4 alínea x) dos Estatutos do Instituto Superior
Técnico, aprovados pelo Despacho Reitoral n.º 12255/2013, de 9 de
setembro de 2013, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 185,
de 25 de setembro de 2013, a primeira alteração ao Regulamento do
Concurso de Atividades Extracurriculares de Núcleos de Estudantes do
Instituto Superior Técnico, publicado em anexo ao presente despacho e
dele faz parte integrante.
Atento o disposto no artigo 139.º do CPA, publique-se o presente
despacho na 2.ª série do Diário da República e no sítio institucional do
Instituto Superior Técnico na internet.
Uma vez que não é aplicável ao regulamento em anexo a previsão
normativa constante do n.º 1 do artigo 141.º do CPA, e tendo em conta
a urgência em se lançarem os concursos nele previstos, a data da entrada
em vigor do regulamento em anexo coincide, nos termos do artigo 140.º
do CPA, com a da aprovação deste despacho.
25 de agosto de 2017. — O Presidente do Instituto Superior Técnico,
Prof. Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
Regulamento do Concurso de Apoio às Atividades
Extracurriculares dos Núcleos de Estudantes
do Instituto Superior Técnico (CA2ECTécnico)
Preâmbulo
As Instituições de Ensino Superior têm um papel determinante na
economia do conhecimento e na preparação de recursos humanos capazes de enfrentar os desafios da competitividade à escala mundial.
Neste contexto e tendo presente a importância das atividades que complementam a formação dos estudantes desenvolvidas pelos núcleos de
estudantes, foi criado o presente regulamento para gestão de apoios
às atividades extracurriculares dos Núcleos de Estudantes do Instituto
Superior Técnico (IST).
Artigo 1.º
Objeto e âmbito
O presente regulamento define os termos em que o Conselho de
Gestão do Instituto Superior Técnico (IST) concede apoios, de natureza
financeira ou outra, à realização de atividades extracurriculares dos seus
estudantes. Os apoios destinam-se à realização pelos Núcleos de Estudantes do IST de atividades de divulgação cultural e científica, dirigidas
a alunos do Instituto e reconhecidas como atividades extracurriculares
com reconhecida relevância na formação cívica, cultural, científica e
técnica do seu público-alvo.
Artigo 2.º
Elegibilidade
Podem candidatar-se aos apoios a que se refere o presente regulamento os Núcleos de estudantes que integrem o Fórum dos Núcleos de
Estudantes do IST no período de candidatura anual (ver listagem atualizada em: http://tt.tecnico.ulisboa.pt/forum-dos-nucleos-de-estudantes/
#nucleos).
Artigo 3.º
Apresentação de candidatura
Cada Núcleo de Estudantes poderá apresentar um máximo de 3 candidaturas por edição, cumprindo os seguintes requisitos:
1 — Os pedidos de apoio devem ser acompanhados da ficha de candidatura disponível em http://tt.tecnico.ulisboa.pt/forum-dos-nucleos-de-estudantes/, devidamente preenchida e assinada e endereçada por
via eletrónica para pe@tecnico.ulisboa.pt ou entregue em mão na Área
de Transferência de Tecnologia.
2 — As candidaturas devem contemplar a designação do projeto, a
identificação dos promotores, a discriminação do conjunto de atividades ou iniciativas a desenvolver, o respetivo cronograma de atividades
e a pormenorização dos espaços e despesas previstos e para as quais
solicitam apoio.
3 — Sempre que solicitado, os candidatos devem disponibilizar informação e documentação complementar, ficando a análise e decisão
do pedido de apoio condicionados à entrega da informação e da documentação solicitada.
4 — As candidaturas devem ser apresentadas dentro dos prazos estabelecidos em cada edital.
5 — Os pedidos são instruídos pelo Núcleo de Parcerias Empresariais
da Área de Transferência de Tecnologia do IST, que os remete para
análise e decisão do júri, após a qual será elaborada uma ata com os
resultados.

Artigo 4.º
Critérios de atribuição dos apoios
1 — Os projetos são avaliados de acordo com os seguintes critérios:
a) A originalidade, oportunidade e o mérito do projeto;
b) A qualidade da proposta, incluindo a definição dos objetivos, programação das atividades e os meios necessários à execução;
c) A contribuição do projeto para a valorização da comunidade académica;
d) A viabilidade financeira.
2 — Os apoios a conceder destinam-se a suportar parte das atividades
do projeto.
Artigo 5.º
Notificação
Após despacho do Presidente sobre a ata dos resultados, as notificações a que haja lugar são realizadas pelo Núcleo de Parcerias Empresariais da Área de Transferência de Tecnologia do IST, por via eletrónica
para o endereço de email disponibilizado na candidatura, notificando
o resultado da avaliação do projeto e, no caso de aprovação, o valor da
verba atribuída.
Artigo 6.º
Menção do apoio
Os projetos a que sejam atribuídos apoios ficam obrigados a usar o
logótipo do IST e, caso se aplique, da(s) entidade(s) envolvida(s) na
atribuição dos apoios, de modo público e visível.
Artigo 7.º
Relatório final
1 — Os responsáveis pelas atividades aprovadas para financiamento,
de cada Núcleo de Estudantes, ficam obrigados a enviar ao Núcleo de
Parcerias Empresariais da Área de Transferência de Tecnologia do IST,
no prazo de 30 dias após o termo da atividade, um relatório sobre a forma
como a ação decorreu e como foi utilizado o apoio recebido.
2 — O Núcleo de Parcerias Empresariais da Área de Transferência
de Tecnologia do IST deve proceder à análise do relatório e remetê-lo
ao Presidente do IST com o seu parecer.
Artigo 8.º
Prazos, júri, valores dos apoios e divulgação
1 — Os prazos, a constituição do júri e os valores dos apoios a atribuir na edição do concurso em cada ano letivo serão determinados por
despacho do Presidente, ouvido o Conselho de Gestão do IST, verificando-se a existência de suporte para os apoios financeiros a conceder
em donativos que o Instituto tenha ou venha a receber e que possa alocar
a essa finalidade.
2 — A divulgação da edição anual do concurso previsto no presente
regulamento será realizada através da página de internet do IST e outros
meios considerados adequados.
Artigo 9.º
Alterações e Omissões
1 — As omissões ao presente Regulamento serão analisadas pelo
Conselho de Gestão do IST.
2 — Qualquer alteração ao presente Regulamento somente será válida
se reduzida a escrito e assinada pelo Presidente do IST, com menção
expressa dos artigos eliminados, alterados ou aditados.
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Despacho n.º 8398/2017
Tendo presente que,
a) Desde a data da publicação, em 12 de setembro de 2013 na 2.ª série
do Diário de República n.º 176, do meu Despacho n.º 11873/2013,
ocorreram alterações nos membros da Comissão Executiva do Conselho
Científico do Instituto Superior Técnico, devendo-se, como disposto no
n.º 2 do artigo 47.º do Código do Procedimento Administrativo, publicar
a nova delegação de competências;
b) Desde a data da publicação, em 7 de outubro de 2015 na 2.ª série
do Diário da República n.º 196, do meu Despacho n.º 11253/2015,
ocorreram várias alterações nos titulares de cargos referidos nos anexos A
a E daquele despacho, devendo-se, como disposto no n.º 2 do artigo 47.º
do Código do Procedimento Administrativo, publicar a nova delegação
de competências;

