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c) 8 Exemplares impressos ou em suporte digital (PEN) do curricu-
lum do candidato, organizado de acordo com a sistemática do ponto III 
deste Edital;

d) 8 Exemplares dos cinco principais trabalhos mencionados no cur-
riculum, impressos ou preferencialmente em suporte digital (PEN);

e) 8 Exemplares impressos ou em suporte digital (PEN) do plano 
quinquenal de desenvolvimento de carreira, que ateste o contributo 
do candidato para a missão da instituição (até máximo de 30 páginas).

3 — Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de 
recrutamento em funções públicas podem ser substituídos por declaração 
prestada no formulário referido na alínea a) do n.º 2 do ponto II supra, 
disponível online em http://fcsh.unl.pt/faculdade/recursos-humanos/
concursos/docentes.

4 — As candidaturas devidamente instruídas com os documentos 
supra mencionados no ponto II, deverão ser apresentadas no prazo de 
30 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no 
Diário da República.

5 — A falta de quaisquer documentos probatórios, que não puder ser 
oficiosamente suprida, determinará a rejeição da candidatura.

6 — Se o candidato não for de nacionalidade portuguesa, ou de um 
país cuja língua oficial seja o português, deve apresentar certificação 
do domínio da língua portuguesa a um nível que permita a lecionação 
nessa língua.

III — Critérios de avaliação:
Os critérios, indicadores e ponderações, com vista à avaliação dos 

candidatos são os seguintes:
1 — Componente Científica do curriculum vitae de cada candidato 

(55 %):
1.1 — Livros, Artigos Científicos publicados em revistas com arbitra-

gem científica considerados relevantes na área disciplinar e na subárea 
do concurso (0-30);

1.2 — Participação em Projetos de Investigação avaliados, segundo 
prova documental, por entidades competentes nacionais ou interna-
cionais e com impacto relevante na área do concurso e na subárea do 
concurso (0-15);

1.3 — Comunicações apresentadas em Congressos e Colóquios Cien-
tíficos e outra Atividade Científica relevante (Prémios, Bolsas, Integração 
de Órgãos Científicos, Unidades de Investigação, Órgãos Editoriais) na 
área e na subárea do concurso (0-10).

2 — Componente Pedagógica (20 %):
2.1 — Experiência de ensino na área disciplinar e na subárea do 

concurso (0-5);
2.2 — Apresentação de materiais pedagógicos (programas, planos de 

aulas, materiais didáticos, bibliografias) e outras atividades pedagógicas 
relevantes para até de 3 unidades curriculares na área disciplinar e na 
subárea do concurso (0-10).

2.3 — Outras atividades pedagógicas relevantes na área disciplinar 
e na subárea do concurso (0 -5).

3 — Plano de desenvolvimento de carreira (10 %):
3.1 — Contributo para o cumprimento da missão da instituição, no 

que concerne ao desenvolvimento da docência, incluindo dimensão 
internacional (0-3);

3.2 — Contributo para o cumprimento da missão da instituição, no 
que concerne ao desenvolvimento da investigação, incluindo dimensão 
internacional (0-3);

3.3 — Contributo para o cumprimento da missão da instituição, no 
que concerne à captação de financiamento competitivo (0-2);

3.4 — Outros contributos relevantes (0-2).
4 — Outras atividades relevantes (15 %):
4.1 — Atividades de extensão universitária (0-5);
4.2 — Transmissão de conhecimentos para a sociedade (0-10).
IV — Composição do júri: O júri, homologado por despacho do Sr. 

Reitor de 21 de junho de 2018, tem a seguinte composição:
Presidente: Prof. Doutor Francisco Caramelo, Diretor da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, por 
delegação de competências de 12 de julho de 2018.

Vogais: Doutor Manuel Castiñeiras, Professor da Universidade Autó-
noma de Barcelona; Doutora Lúcia Maria Cardoso Rosas, Professora Ca-
tedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; Doutor Mário 
Jorge Lopes Neto Barroca, Professor Catedrático da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto; Doutora Amélia Aurora Aguiar de Andrade, 
Professora Catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa; Doutora Maria Raquel Henriques da Silva, 
Professora Associada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa.

V — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo das candidaturas o júri reúne para avaliação 

e ordenação dos candidatos.
2 — Com base na apreciação dos currículos, da sua adequação à 

área científica e subárea onde é aberto o concurso, das demais peças 
concursais e nas classificações atribuídas, conforme critérios indicadores 
e ponderações previstas no ponto III supra, o júri procede à admissão 

dos candidatos com classificação final, em mérito absoluto igual ou 
superior a 50, ou à sua exclusão, quando tenham classificação final 
inferior a 50.

3 — Determinados os candidatos admitidos, com base nas classi-
ficações supra, o júri apresenta parecer escrito com a ordenação dos 
candidatos admitidos.

4 — A ordenação dos candidatos admitidos é feita por votação dos 
vogais, respeitando a ordenação apresentada no documento referido no 
número anterior, nos termos das alíneas a) a f) do n.º 11 do artigo 16.º 
do Regulamento dos Concursos da Carreira Docente Universitária da 
UNL.

VI — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

E para constar se lavrou o presente Edital.

18 de julho de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco Caramelo.
311520884 

 Edital n.º 729/2018
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universi-

tária, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com 
a redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, 
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 168, de 31/08/2009, 
o Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor João de Deus 
Santos Sàágua, por despacho de 21 de junho de 2018, faz saber que 
está aberto concurso documental, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar 
do dia imediato ao da publicação deste Edital no Diário da República, 
para recrutamento de 1 posto de trabalho de Professor Auxiliar na área 
disciplinar de Linguística, subárea de Linguística do Texto e do Discurso, 
para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas desta Universidade.

O presente concurso é documental, tem caráter internacional e rege -se 
pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária e pelo Regulamento dos Concursos da 
Carreira Docente da Universidade Nova de Lisboa, publicado em anexo 
ao Despacho n.º 3012/2015, no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, 
de 24 de março de 2015.

O presente concurso é suscitado ao abrigo do programa de financia-
mento estratégico da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), nos 
termos do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alte-
rado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de junho, cuja bolsa de pós -doutoramento 
da FCT tem a referência SFRH/BPD/66300/2009.

I — Requisitos de admissão:
1 — Nos termos do artigo 41.º  -A do Estatuto da Carreira Docente 

Universitária, é requisito para a candidatura ao concurso em apreço ser 
titular do grau de doutor.

2 — Os candidatos deverão ser detentores do grau de doutor na área de 
Linguística, com um curriculum relevante na subárea de Linguística do 
Texto e do Discurso, e dominar a língua portuguesa falada e escrita.

II — Apresentação da candidatura:
1 — Os candidatos apresentarão as candidaturas, preferencialmente 

em suporte digital, presencialmente no Núcleo de Expediente e Ar-
quivo da NOVA FCSH (9h -16h30), sita na Avenida de Berna n.º 26 -C, 
1069 -061 Lisboa, ou enviadas por correio postal com carimbo da data de 
expedição até ao último dia do prazo remetidas para a mesma morada.

2 — O processo de candidatura deverá ser instruído com a documen-
tação a seguir indicada:

a) Requerimento, utilizando formulário disponível online em http://
fcsh.unl.pt/faculdade/recursos -humanos/concursos/docentes;

b) Documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos exi-
gidos no número I;

c) 8 Exemplares impressos ou em suporte digital (PEN) do curricu-
lum do candidato, organizado de acordo com a sistemática do ponto III 
deste Edital;

d) 8 Exemplares dos cinco principais trabalhos mencionados no cur-
riculum, impressos ou preferencialmente em suporte digital (PEN);

e) 8 Exemplares impressos ou em suporte digital (PEN) do plano 
quinquenal de desenvolvimento de carreira, que ateste o contributo do 
candidato para a missão da instituição (até máximo de 30 páginas).

3 — Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de 
recrutamento em funções públicas podem ser substituídos por declaração 
prestada no formulário referido na alínea a) do n.º 2 do ponto II supra, 
disponível online em http://fcsh.unl.pt/faculdade/recursos -humanos/
concursos/docentes.

4 — As candidaturas devidamente instruídas com os documentos 
supra mencionados no ponto II, deverão ser apresentadas no prazo de 
30 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no 
Diário da República.
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5 — A falta de quaisquer documentos probatórios, que não puder ser 
oficiosamente suprida, determinará a rejeição da candidatura.

6 — Se o candidato não for de nacionalidade portuguesa ou de um 
país cuja língua oficial seja o português deve apresentar certificação 
do domínio da língua portuguesa a um nível que permita a lecionação 
nessa língua.

III — Critérios de avaliação:
Os critérios, indicadores e ponderações, com vista à avaliação dos 

candidatos aprovados pelo júri, são os seguintes:
1 — Componente Científica do curriculum vitae de cada candidato 

(55 %):
1.1 — Livros, Artigos Científicos publicados em revistas com arbitra-

gem científica considerados relevantes na área disciplinar e na subárea 
do concurso (0-30);

1.2 — Participação em Projetos de Investigação avaliados, segundo 
prova documental, por entidades competentes nacionais ou interna-
cionais e com impacto relevante na área do concurso e na subárea do 
concurso (0-15);

1.3 — Comunicações apresentadas em Congressos e Colóquios Cien-
tíficos e outra Atividade Científica relevante (Prémios, Bolsas, Integração 
de Órgãos Científicos, Unidades de Investigação, Órgãos Editoriais) na 
área e na subárea do concurso (0 -10).

2 — Componente Pedagógica (25 %):
2.1 — Experiência de ensino na área disciplinar e na subárea do 

concurso (0-5);
2.2 — Apresentação de materiais pedagógicos (planos de aulas, mate-

riais didáticos, bibliografias) e outras atividades pedagógicas relevantes de 
3 unidades curriculares na área disciplinar e na subárea do concurso (0-15);

2.3 — Outras atividades pedagógicas relevantes (0 -5).
3 — Plano de desenvolvimento de carreira (10 %):
3.1 — Contributo para o cumprimento da missão da instituição, no 

que concerne ao desenvolvimento da docência, incluindo dimensão 
internacional (0 -3);

3.2 — Contributo para o cumprimento da missão da instituição, no 
que concerne ao desenvolvimento da investigação, incluindo dimensão 
internacional (0 -3);

3.3 — Contributo para o cumprimento da missão da instituição, no 
que concerne à captação de financiamento competitivo (0 -2);

3.4 — Outros contributos relevantes (0 -2).
4 — Outras atividades relevantes (10 %)
4.1 — Atividades de extensão universitária (0-5)
4.2 — Transmissão de conhecimentos para a sociedade (0 -5)
IV — Composição do júri: O júri, homologado por despacho do 

Sr. Reitor de 21 de junho de 2018, tem a seguinte composição: Presidente: 
Prof. Doutor Francisco Caramelo, Diretor da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, por delegação 
de competências de 12 de julho de 2018. Vogais: Maria de Fátima 
Favarrica Pimenta de Oliveira, Professora Catedrática da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto; Augusto Soares da Silva, Professor 
Catedrático da Universidade Católica Portuguesa — Centro Regional de 
Braga — Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais; Isabel Margarida 
Ribeiro de Oliveira Duarte, Professora Associada da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto; Maria Teresa Rijo da Fonseca Lino, Professora 
Catedrática Aposentada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa; Maria Antónia Diniz Caetano Coutinho, 
Professora Associada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa.

V — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo das candidaturas, o júri reúne para avaliação 

e ordenação dos candidatos.
2 — Com base na apreciação dos curricula, da sua adequação à 

área científica e subárea em que é aberto o concurso, das demais peças 
concursais e nas classificações atribuídas, conforme critérios indicados 
e ponderações previstas no n.º III supra, o júri procede à admissão dos 
candidatos com classificação final, em mérito absoluto igual ou superior 
a 50, ou à sua exclusão, quando tenham classificação final inferior a 50.

3 — Se algum candidato não for admitido, será notificado, para se 
pronunciar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

4 — Determinados os candidatos admitidos, com base nas classi-
ficações supra, o júri apresenta parecer escrito com a ordenação dos 
candidatos admitidos.

5 — A ordenação dos candidatos admitidos é feita por votação dos 
vogais, respeitando a ordenação apresentada no documento referido no 
número anterior, nos termos das alíneas a) a f) do n.º 11 do artigo 16.º do 
Regulamento dos Concursos da Carreira Docente Universitária da UNL.

VI — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

E para constar se lavrou o presente Edital.

20 de julho de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco Caramelo.
311526302 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Despacho (extrato) n.º 7707/2018
Na sequência do procedimento concursal, foi autorizada em 02 de 

julho de 2018, a nomeação em comissão de serviço, pelo período de 
três anos, renovável por iguais períodos de tempo, do mestre João 
Paulo de Sá Valbom, Especialista de Informática do mapa de pessoal 
do Instituto Politécnico da Guarda, no cargo de Direção Intermédia de 
3.º grau — Coordenador do Centro de Informática (CI) do Instituto Poli-
técnico da Guarda, com produção de efeitos à data, 02 de julho de 2018, 
cuja nota relativa ao currículo académico e profissional se anexa.

ANEXO

Nota Curricular
João Paulo de Sá Valbom é Licenciado em Engenharia Informática, 

Mestre em Comunicação Multimédia e Especialista de Reconhecida 
Experiência e Competência Profissional, para o exercício de funções do-
centes no Instituto Politécnico da Guarda, a área da CNAEF 523 — Ele-
trónica e Automação.

Desde 2011 é Especialista de Informática no Centro de Informática 
do Instituto Politécnico da Guarda, tendo desde 2012 assumido a coor-
denação do referido Centro de Informática para as seguintes funções: 
Administração da plataforma de Gestão Académica SIGARRA; Admi-
nistração da plataforma de e -learning do IPG; Administração do serviço 
de impressão para os docentes e alunos; Administração de bases de 
dados; Administração dos servidores Web do IPG; — Desenvolvimento 
e manutenção dos Sites das Escolas e de todos os serviços/gabinetes 
que fazem parte do Instituto Politécnico da Guarda; Aquisição/gestão 
de todos os equipamentos informáticos e de rede do Instituto Politéc-
nico da Guarda bem como de todas as aplicações necessárias ao bom 
funcionamento dos vários serviços.

No âmbito da sua carreira profissional desenvolveu múltiplas tarefas 
e funções relacionadas com as áreas tecnológicas e gestão/administração 
de sistemas e bases de dados, detendo competências nos domínio do 
softwares Microsoft Office (word, excel, powerpoint, access), Sha-
repoint, Citrix, Urkund, SPSS, conhecimento avançado do software 
SIGARRA — Gestão Académica Integrada, Blackboard Learning 
System ML, Moodle, PRIMAVERA ERP Public Sector — Primavera 
Business Software Solutions, Wemake — Sistema de Gestão Integrado 
de Qualidade.

Tem desenvolvida uma extensa e consolidada formação, com a parti-
cipação em diversos cursos, ações de formação, presença em workshops 
e seminários, sessões técnicas e projetos de investigação e vertente de 
inovação com outras instituições de ensino superior que permitem uma 
atualização constante das suas competências profissionais nas áreas da 
informática, tecnologias, gestão e administração de sistemas de infor-
mática, gestão de base de dados, gestão académica, gestão de sistemas 
de qualidade, contratação pública, entre outras. Tem também organizado 
diversos eventos nas áreas tecnológicas e segurança informática abertos 
à comunidade académica e sociedade em geral.

Tem experiência docente ao nível superior, tendo lecionado a unidade 
curricular “Modelação 3D e Animação” às Licenciaturas de Engenharia 
Informática e Comunicação Multimédia, bem como a unidade “Con-
teúdos Multimédia” ao Curso Técnico Superior Profissional (TeSP) 
em Infraestruturas de Cloud, Redes e Data Center e ainda as unidades 
“Técnicas de Design”, “Projeto de tecnologias e programação de sis-
temas de informação”, “Planeamento e gestão de projetos de sistemas 
de informação”, “Modelação 3D e Animação”, “Produção e Animação 
Web”, “Ferramentas de Autor”, “Computação Gráfica” e “Laboratório 
Multimédia I” ao Curso de Especialização Tecnológica de Técnicos de 
Desenvolvimento de Produtos Multimédia.

Evidencia uma avaliação de desempenho de excelente bem como 
adequadas competências de comunicação e trabalho em equipa, desen-
volvidas ao longo da atividade profissional, competências de organização 
e elevado sentido planeamento, flexibilidade e capacidade de adaptação 
a diferentes situações e mudanças.

18 de julho de 2018. — O Presidente do IPG, Prof. Doutor Cons-
tantino Mendes Rei.

311518349 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Despacho n.º 7708/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação vigente, reunidas as 


