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3.2 — Habilitação Académica: Exigido o grau académico de Licenciatura, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por
formação ou experiência profissional.
4 — Requisitos preferenciais
Grau de Mestre;
Experiência profissional comprovada na área académica e em ambiente universitário, com duração mínima de 2 anos;
Experiência profissional comprovada no atendimento a alunos de
cursos não conferentes de grau, 2.º ciclo e 3.º ciclo, na área académica
e em ambiente universitário, com duração mínima de 2 anos;
Experiência profissional comprovada na gestão de plataformas de
candidaturas online de 2.º e 3.º ciclo e Estudantes Internacionais;
Experiência profissional comprovada ao nível de processos de matrícula e inscrição de alunos de cursos não conferentes de grau, de 2.º
ciclo e 3.º ciclo, incluindo Estudantes Internacionais, com duração
mínima de 2 anos;
Experiência profissional comprovada ao nível de processos de admissão a provas académicas de 2.º ciclo, com duração mínima de 2 anos;
Experiência profissional comprovada ao nível de processos de admissão, marcação e secretariado de provas académicas de 3.º ciclo, com
duração mínima de 2 anos;
Experiência profissional comprovada na análise e avaliação das condições de conclusão da componente curricular e de conclusão de grau
de alunos de 2.º e 3.º ciclo de estudos, de acordo com os regulamentos
em vigor, calcular e atribuir médias finais;
Conhecimentos e experiência na emissão de Certificados de disciplinas
e de conclusão de grau de 2.º e 3.º ciclo;
Conhecimentos e experiência na preparação, tratamento, inserção
de dados e cálculo de EECC para emissão de Certidão de Registo e
Suplemento ao Diploma;
Conhecimentos e experiência no tratamento e envio, legalmente
previsto, das Dissertações de 2.º Ciclo e Teses de 3.º Ciclo para as
entidades competentes;
Experiência profissional comprovada ao nível de processos de admissão, marcação e secretariado de provas de agregação;
Experiência profissional comprovada, na preparação, tratamento e
inserção de dados com vista ao preenchimento dos inquéritos estatísticos
RAIDES (Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior)
e RENATES (Registo Nacional de Temas de Tese de Doutoramento
em Curso e de Mestrados e Doutoramentos Concluídos), com duração
mínima de 2 anos;
Conhecimentos e experiência profissional comprovada na utilização
e atualização de sistemas de gestão académica (Fénix, SIGES), com
duração mínima de 2 anos;
Domínio das ferramentas informáticas Excel, Word e Outlook;
Bons conhecimentos da língua inglesa, falada e escrita (certificada).
A motivação para o exercício da função, a capacidade de liderança,
de iniciativa, de organização e de trabalho em equipa serão tomadas
em consideração, bem como o conhecimento do quotidiano do ensino
superior e das atividades académicas realizadas na FCUL.
5 — Local de Trabalho: Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, sita no Campo Grande, 1749-016 Lisboa.
6 — Métodos de Seleção: Avaliação curricular complementada com
entrevista profissional de seleção.
7 — Prazo de Apresentação das Candidaturas: 10 (dez) dias úteis
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
8 — Formalização das Candidaturas
8.1 — Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, contendo os seguintes elementos: nome,
naturalidade, data de nascimento, morada completa, incluindo código
postal, telefone de contacto, e-mail, habilitações literárias, modalidade
de relação jurídica que detém e Serviço/Organismo a que pertence,
carreira/categoria, posição e nível remuneratórios e respetivo montante,
tempo de serviço no exercício de funções na área objeto do presente
recrutamento e indicação das funções desempenhadas. No requerimento
deverá ainda mencionar expressamente que autoriza ser notificado para
o e-mail que indicou.
8.2 — A candidatura identificada com a menção “Recrutamento por
Mobilidade — AEPG-DA” pode ser entregue pessoalmente no Núcleo
de Expediente da FCUL, sito no Campo Grande, Edifício C5, piso 1,
1749-016 Lisboa, das 09h00 às 16h00, ou remetidas através de correio
registado com aviso de receção, dentro do prazo fixado, para a mesma
morada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
8.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes documentos, sendo os referidos nas alíneas a) e b) de caráter obrigatório:
a) Curriculum vitae devidamente atualizado, datado e assinado,
particularmente detalhado no que respeita à área funcional objeto do
presente recrutamento;

b) Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias;
c) Fotocópia dos documentos comprovativos das ações de formação
frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional do posto de
trabalho.
9 — Composição do Júri de Seleção
Presidente: Prof.ª Doutora Maria Fernanda Adão dos Santos Fernandes
de Oliveira, Subdiretora da FCUL;
1.ª Vogal Efetiva: Lic.ª Cláudia Sofia Braz Rodrigues, Diretora de
Serviços da Direção Académica;
2.ª Vogal Efetiva: Lic.ª Carla Alexandra Romero Rodrigues, Técnica
Superior da Área de Estudos Pós-Graduados da Direção Académica;
1.ª Vogal Suplente: Leonor Rodrigues Bernardes, Coordenadora do
Gabinete de Estudos Graduados da Direção Académica;
2.º Vogal Suplente: Lic. Rui Ricardo Cecílio da Costa Peixoto, Coordenador do Gabinete de Organização Pedagógica da Direção Académica.
A Presidente do Júri será substituída nas suas faltas ou impedimentos
pelo Vogal que lhe suceder na ordem supra referida.
20 de setembro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor José Artur de
Sousa Martinho Simões.
310795051

Faculdade de Direito
Aviso n.º 11327/2017
Convocatória para a realização da Prova de Conhecimentos do
Procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para
preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e categoria de técnico superior, aberto através do Aviso n.º 8295/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 125 — 1 de
julho de 2016.
Convocam-se os candidatos admitidos ao procedimento concursal
para a realização da prova de conhecimentos, no dia 13 de outubro, às
10 horas, no Anfiteatro 2 da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, sita na Alameda da Universidade, Cidade Universitária.
A prova terá a duração de 90 minutos e será efetuada conforme o
ponto 11 do respetivo aviso de abertura.
Os candidatos deverão ser portadores do Bilhete de Identidade/Cartão
de Cidadão válido, sob pena de não poderem realizar a prova.
Os candidatos deverão comparecer às 9.30 horas (30 minutos antes da
prova), não sendo admitida a entrada após o início da mesma.
4 de setembro de 2017. — A Presidente do Júri, Cláudia Alexandra
dos Santos Madaleno.
310758034
Despacho (extrato) n.º 8530/2017
Por despacho do Diretor da Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, Professor Doutor Pedro Romano Martinez, proferido por
delegação do Reitor, conforme publicação no Diário da República,
2.ª série, n.º 20, de 29 de janeiro de 2016:
Regresso com efeitos a 1 de maio de 2017, à situação de mobilidade
interna intercategorias, na categoria de assistente técnica da trabalhadora
do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa, Ana Paula Rodrigues
Nazário, situação suspensa por ter substituído em regime de mobilidade
intercarreiras, na categoria de técnica superior, a técnica superior Maria
Eduarda Correia Camilo, durante o período em que a trabalhadora esteve
de licença parental (1 de fevereiro de 2017 a 30 de abril do mesmo ano).
16 de agosto de 2017. — A Diretora Executiva, Prof.ª Doutora Cláudia Madaleno.
310756544

Faculdade de Medicina
Despacho (extrato) n.º 8531/2017
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa de 31/07/2017 foi aprovada a renovação do contrato a termo
certo com os docentes a seguir mencionados:
Doutor Carlos Alberto Matinho Marques Neves, renovado o contrato
como Professor Auxiliar Convidado a 30 % da Faculdade de Medicina da

