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EDITAL 

 

Doutor Dário Manuel Lentz de Moura Vicente, Professor Catedrático e Presidente do Conselho 

Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Presidente, por delegação de 

competências, do júri do concurso documental internacional para recrutamento na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de um professor catedrático na área 

disciplinar de Ciências Jurídico-Políticas, publicitado pelo Edital n.º 277/2021, de 5 de março, e 

republicado com a Declaração de Retificação n.º 257/2021, de 26 março, faz saber que: 

1 – Na sequência da deliberação tomada na primeira reunião de júri do concurso suprarreferido, e nos 

termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 50.º do Estatuto da Carreira Docente 

Universitária, serão realizadas audições públicas dos opositores ao referido concurso. 

2 – Os atos públicos das audições realizam-se no dia 14 de setembro de 2021, por videoconferência, 

recorrendo à Plataforma Zoom, nos seguintes horários: 

10h00 – Doutora Ana Maria Guerra Martins 

Dados de acesso: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/878 4992 9314 

Senha de acesso: 121671 

11h00 – Doutor Jorge Cláudio Bacelar Gouveia 

Dados de acesso: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/839 0717 0162 

Senha de acesso: 365042 

12h00 – Doutora Maria José Reis Rangel de Mesquita 

Dados de acesso: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/873 8141 5367 

Senha de acesso: 219682 

3 – As audições terão cada uma a duração máxima de 60 minutos, sendo 30 minutos reservados para 

uma exposição do candidato sobre o seu projeto científico e pedagógico, e os restantes 30 minutos para 

eventuais pedidos de esclarecimentos por parte dos membros do júri e as respetivas respostas. 

4 – Os membros do público que desejem assistir às audições deverão manter as respetivas câmaras 

ligadas e os microfones desligados durante toda a duração das mesmas. 

 
 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1 de setembro de 2021. 

 

O Presidente do Júri 

 

 

 

 

 

(Prof. Doutor Dário Moura Vicente) 
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