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VII — Audições Públicas
O júri pode promover audições públicas, em igualdade de circuns-

tâncias, aos candidatos admitidos em mérito absoluto, destinando -se as 
mesmas, em exclusivo, a melhor esclarecer o que conste do curriculum 
vitae apresentado pelos candidatos. Nesse caso, as audições decorrerão 
entre o 15.º e o 25.º dia úteis após o final do processo de admissão em 
mérito absoluto.

VIII — Apresentação de candidaturas
1) As candidaturas deverão ser entregues, presencialmente, até ao 

termo do prazo, das 9:30 até às 12:00 e das 13:00 às 16:30 na Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade de Motricidade Humana 
da Universidade de Lisboa, sita na Estrada da Costa, 1495 -688 Cruz 
Quebrada ou remetidas por correio, registado e com aviso de receção, 
também até ao termo do prazo, para a mesma morada.

2) Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.

IX — Instrução da Candidatura
1) A candidatura deve ser obrigatoriamente instruída com o Reque-

rimento de candidatura, apresentado em suporte papel, integralmente 
preenchido, datado e assinado, de acordo com o formulário disponível 
em http://www.fmh.ulisboa.pt, de utilização obrigatória, sob pena de 
não admissão ao concurso, acompanhada dos documentos abaixo men-
cionados em 1 (um) CD ou DVD, ou 1 (uma) pen (memória USB), em 
formato pdf (permitindo cópia de texto, mas não edição):

1.1) Curriculum vitae (CV) do candidato em formato eletrónico (pdf), 
que deverá ser entregue em suporte digital, organizado de forma a res-
ponder separadamente a cada uma das vertentes e critérios explicitados 
no ponto V deste Edital. Em particular, para cada publicação, devem 
ser indicados, quando disponíveis, o Quartil, o fator de impacto WoK 
ou SCOPUS e o número de citações (excluindo auto citações). O CV 
deve ainda indicar o conjunto de 3 (três) publicações selecionadas pelo 
candidato como as mais representativas e que se enquadrem no âmbito 
da área disciplinar do concurso, em particular no domínio específico 
da natação.

1.2) Versão eletrónica em formato pdf das publicações referidas no 
CV e de outros trabalhos que os candidatos considerem relevantes para 
a apreciação do júri, documentos a entregar em suporte digital.

2) O incumprimento do prazo fixado para a apresentação da candida-
tura, bem como a falta de apresentação ou a apresentação fora do prazo 
dos documentos referidos neste ponto implica a não admissibilidade 
da candidatura.

X — Idioma
Os documentos que instruem a candidatura devem obrigatoriamente 

ser apresentados em língua Portuguesa ou Inglesa.
XI — Constituição do Júri
Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 46.º do ECDU e no artigo 14.º 

do Regulamento, o júri é composto pelos seguintes membros:
Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa
Vogais:
Doutor João Paulo Vilas -Boas Soares Campos, Professor Catedrático 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto;
Doutor Manuel João Cerdeira Coelho e Silva, Professor Catedrático 

da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universi-
dade de Coimbra;

Doutor António Jaime da Eira Sampaio, Professor Associado da 
Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro;

Doutor José Henrique Fuentes Gomes Pereira, Professor Catedrático 
da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa;

Doutor Duarte Fernando da Rosa Belo Patronilho de Araújo, Professor 
Associado com Agregação da Faculdade de Motricidade Humana da 
Universidade de Lisboa.

XII — Notificação e audiência dos interessados
1) A notificação dos candidatos é efetuada preferencialmente por 

correio eletrónico
2) Há lugar a audiência de interessados, nos termos do disposto nos 

artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo:
a) Aos candidatos não admitidos formalmente ao concurso, cuja não 

admissão se baseará na falta de preenchimento, por parte daqueles, das 
condições para tal estabelecidas, e que não dependem da aprovação em 
mérito absoluto;

b) Aos candidatos excluídos em mérito absoluto;
c) Aos candidatos ordenados em lugar da lista de ordenação dos can-

didatos não passível de ser provido no posto de trabalho a concurso.
21 de maio de 2019. — O Presidente da Faculdade, Luís Bettencourt 

Sardinha.
312207804 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso (extrato) n.º 10137/2019
I — O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Univer-

sidade de Lisboa, torna público que se encontra aberto procedimento 
concursal na modalidade de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabalho em funções 
públicas, tendo em vista o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho no 
Mapa de Pessoal do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa da carreira geral de Técnico Superior, categoria 
de Técnico Superior, para a área Administrativa e Financeira, Serviço 
de Gestão Patrimonial e Aprovisionamento.

II — Os requisitos gerais de admissão são os previstos no ar-
tigo 17.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, constituindo também requisito 
de admissão, estar habilitado com Licenciatura em Contabilidade, Fi-
nanças, Auditoria, Economia ou Gestão de Empresas, não havendo 
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional.

III — As funções a desempenhar são as descritas no Anexo à LGTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o qual remete o n.º 2 
do artigo 88.º da mesma lei, tendo como funções específicas:

a) Planear e operacionalizar o processo de aquisição de bens e servi-
ços do Instituto, em todas as suas vertentes, nomeadamente ao nível da 
criação, em SAP e acompanhamento dos procedimentos nas plataformas 
eletrónicas de compras públicas;

b) Acompanhar e secretariar júris de processos de aquisição e redação 
dos respetivos relatórios;

c) Identificar, planear, operacionalizar e mapear as necessidades de 
stock para material de escritório e outros bens de manutenção da ativi-
dade normal do Instituto;

d) Gerir armazéns e elaborar relatórios, mapas e quadros de apura-
mentos estatísticos de apoio à decisão;

e) Elaborar estudos, pareceres e informações de caracter técnico com 
base na legislação vigente e aplicável ao ensino superior público;

f) Apurar dados, proceder à sua gestão e interpretação para efeitos de 
reporte à tutela e outras entidades públicas.

IV — A candidatura terá de ser entregue no prazo de 10 dias úteis a 
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

V — Nos termos do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de 
abril, a publicação integral do aviso de abertura do presente procedi-
mento, encontra -se publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
acessível em www.bep.gov.pt e na página eletrónica do Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, por extrato.

24 de maio de 2019. — O Presidente, Prof. Cat. Manuel Meirinho.
312331604 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Escola Superior de Enfermagem

Edital n.º 751/2019
Por despacho do Reitor da Universidade do Minho, e nos termos do 

Decreto -Lei n.º 353/99, de 3 de setembro, e da Portaria n.º 268/2002, de 
13 de março, torna -se pública a abertura do concurso para candidatura à 
matrícula e inscrição no curso de Pós -Licenciatura de Especialização em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica (Pós -Licenciatura aprovada 
ao abrigo da Portaria n.º 157/2019, de 22 de maio), da Escola Superior 
de Enfermagem, para o ano letivo de 2019/2020.

1 — Vagas: São colocadas a concurso vinte (20) vagas.
2 — Contingentes: São considerados dois contingentes de candidatos:
a) de acordo com o artigo 14.º da Portaria n.º 268/2002, de 13 de 

março, e sob proposta da Presidente da Escola Superior de Enferma-
gem e deliberação dos órgãos institucionais legalmente competentes, 
a afetação das vagas obedecerá ao estipulado na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 14.º da referida Portaria, sendo por isso 25 % das vagas afetas a 
candidatos oriundos das instituições com as quais a Escola Superior de 
Enfermagem da UMinho estabeleceu protocolos.

b) As restantes vagas serão seriadas por ordem de classificação dos 
candidatos não seriados no ponto anterior.

3 — Condição de funcionamento do curso: O funcionamento do curso 
está condicionado ao mínimo de 12 alunos matriculados.
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4 — Condições de candidatura: São admitidos os candidatos que 
satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições:

a) Ser titular do grau de Licenciado em Enfermagem ou equivalente 
legal;

b) Ser detentor do título profissional de Enfermeiro;
c) Ter pelo menos dois anos de experiência profissional como En-

fermeiro.

5 — As candidaturas são formalizadas, dentro dos prazos previstos no 
ponto 10 do presente Edital, através do endereço https://alunos.uminho.
pt/PT/candidatos/Mestrados/.

6 — Documentos de candidatura:
a) Cédula profissional ou certificado de inscrição na Ordem dos 

Enfermeiros, válidos;
b) Certidão comprovativa da titularidade do grau de licenciado em En-

fermagem ou equivalente legal, indicando a respetiva classificação final;
c) Declaração do tempo de serviço como enfermeiro;
d) Síntese do currículo profissional, científico e académico.

O júri pode solicitar aos candidatos a comprovação documental das 
declarações constantes do currículo.

7 — São liminarmente rejeitadas as candidaturas que não satisfaçam 
os requisitos exigidos no presente Edital.

8 — Regras de seriação: A seriação é feita para cada um dos contin-
gentes, referidos no ponto 2, com base nas regras a seguir indicadas:

8.1 — Formação académica e profissional (pontuação máxima de 
30 pontos)

8.1.1 — Classificação na Licenciatura em Enfermagem ou equivalente 
legal (pontuação máxima de 20 pontos)

8.1.2 — Outra formação graduada e pós -graduada na área de Enfer-
magem ou áreas afins (pontuação máxima de 10 pontos)

Os candidatos deverão fazer referência ao Diário da República que 
contém a publicação da homologação do(s) curso(s) deste tipo de for-
mação. Consideram -se áreas afins: Ciências da Saúde, Ciências Sociais 
e Humanas.

8.2 — Currículo Científico (pontuação máxima de 15 pontos)
8.2.1 — Projetos de Investigação, publicações e comunicações de 

cariz científico no âmbito da Enfermagem/Saúde (pontuação máxima 
de 15 pontos)

Só serão considerados os trabalhos de investigação concluídos. É obri-
gatória a apresentação, em anexo, dos respetivos relatórios. Excluem -se 
os trabalhos desenvolvidos durante as formações académicas.

Quando o candidato colabora num projeto de investigação, a 
certificação deverá ser efetuada pelo coordenador da pesquisa e 
a declaração deverá conter o tipo de atividade desenvolvida pelo 
candidato.

8.3 — Currículo Profissional (pontuação máxima de 55 pontos)
8.3.1 — Tempo de exercício profissional (pontuação máxima de 

10 pontos)
O tempo de exercício profissional como Enfermeiro será contabi-

lizado em número de anos, de acordo com o expresso no documento 
comprovativo, devendo este apresentar de forma clara:

Número de anos de exercício profissional, em tempo integral;
Período a que se reporta a contagem do número de anos;
Categoria profissional e tempo de exercício na respetiva categoria, 

não sendo contabilizado o tempo de serviço exercido em acumulação 
de funções.

8.3.2 — Formação profissional (pontuação máxima de 15 pontos)
Entende -se por formação as ações realizadas em contexto de trabalho, 

jornadas, congressos, estágios e visitas de estudo, independentemente 
do número de horas ou dias. Só serão aceites as ações realizadas a partir 
de janeiro 2013.

8.3.3 — Funções desempenhadas em instituições de Saúde e/ou de En-
sino Superior na área de Enfermagem (pontuação máxima de 30 pontos).

As funções desempenhadas no âmbito do ensino de Enfermagem 
deverão ser certificadas pelos Conselhos Diretivos/Presidências das 
Escolas Superiores de Enfermagem.

As restantes funções deverão ser certificadas pelo Órgão máximo 
da Instituição.

9 — Regras de Desempate:
1.º Tempo de serviço, sendo dada preferência a quem tiver mais 

tempo
2.º Tempo na última categoria profissional, sendo dada preferência 

a quem tiver mais tempo
3.º Maior número de experiências como colaborador/professor convi-

dado da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho.

10 — Os períodos de candidatura, matrícula e início dos cursos serão 
os seguintes:

Apresentação de candidaturas (1.ª fase) — 17/06/2019 a 08/07/2019
Afixação da lista final (1.ª fase) — 15/07/2019
Matrícula e inscrição (1.ª fase) — 29/07/2019 a 02/08/2019
Apresentação de candidaturas (2.ª fase) — 02/09/2019 a 06/09/2019 *
Afixação da lista final (2.ª fase) — 11/09/2019
Matrícula e inscrição (2.ª fase) — 25/09/2019 a 27/09/2019
Início do curso — 19/09/2019

* Condicionada à existência de vagas.
11 — Eventuais reclamações devem ser dirigidas à Presidente da 

Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho.
12 — Não há lugar a audiência de interessados, nos termos do dis-

posto da alínea d) do n.º 1 do artigo 124.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

13 — Horário de funcionamento do curso:
Componente Teórica e Teórico -Prática (1.º e 2.º Semestre):
5.ª feira, das 9h00 às 13h00: orientação tutorial
5.ª feira, das 15h00 às 20h00: aulas presenciais
6.ª feira, das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 20h00: aulas presenciais
Sábado, das 9h00 às 13h00: aulas presenciais
Sábado, das 14h30 às 18h30: orientação tutorial.

Componente Prática (Estágios) — 2.º e 3.º Semestre: 28 horas se-
manais

14 — A composição dos júris é a seguinte:
Presidente: Maria Goreti Silva Ramos Mendes, Professora Coor-

denadora
Vogais efetivos:
Maria José Matos Rodrigues Silva, Professora Adjunta
Simão Pedro Pereira Vilaça, Professor Adjunto

Vogais Suplentes:
Cristina Araújo Martins, Professora Adjunta
23 de maio de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Rui Vieira de 

Castro.
312336879 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho (extrato) n.º 5715/2019
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

3 de agosto de 2018:
David José Chaveiro da Silva Azedo — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo 
parcial de 25 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente 
ao escalão 1, índice 100, com início a 25 de fevereiro de 2019 e termo 
a 31 de julho de 2019.

17 de maio de 2019. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, João Alberto Leal.

312310933 

 Despacho (extrato) n.º 5716/2019
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

7 de fevereiro de 2019:
Clarisse Manuela Gomes Mourinha — autorizado o contrato de tra-

balho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo 
parcial de 30 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente 
ao escalão 1, índice 100, com início a 25 de fevereiro de 2019 e termo 
a 31 de julho de 2019.

17 de maio de 2019. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, João Alberto Leal.

312310803 

 Despacho (extrato) n.º 5717/2019
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja 

de 25 de fevereiro de 2019, foi autorizada a alteração ao contrato de 


