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 Instituto Superior Técnico

Aviso n.º 15173/2017

Procedimento concursal para o preenchimento de 01 posto de traba-
lho na carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal 
do IST, para a área de Apoio Social e a Estudantes — Núcleo de 
Apoio ao Estudante (25/ND/2017).
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por despacho do 
Presidente do Instituto Superior Técnico, de 10 de novembro de 2017, 
se encontra aberto procedimento concursal comum para constituição de 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado através de con-
trato de trabalho em funções públicas, tendo em vista o preenchimento 
de 01 (um) posto de trabalho no Mapa de Pessoal do Instituto Superior 
Técnico da carreira e categoria de técnico superior, para a área de Apoio 
Social e a Estudantes — Núcleo de Apoio ao Estudante.

Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, diploma que 
aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua redação 
atual (doravante designada por LTFP), Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril 
(doravante designada por Portaria), Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, 
diploma que aprovou o Orçamento de Estado para 2017 (doravante de-
signada por LOE 2017), e a Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro 
(diploma que aprovou a tabela remuneratória única).

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Regime da Valorização 
Profissional dos Trabalhadores com Vínculo de Emprego Público, apro-
vado em anexo à Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, a Direção -Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) emitiu, 
a 31 de julho de 2017, a declaração de inexistência de trabalhadores 
em situação de valorização profissional, com o perfil adequado ao 
exercício das funções identificadas como necessárias para o posto de 
trabalho em causa.

Para os efeitos do estipulado no artigo 4.º da Portaria, declara -se não 
estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo, 
tendo sido efetuada consulta à Direção -Geral da Qualificação dos Tra-
balhadores em Funções Públicas (INA) enquanto Entidade Centralizada 
para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), a qual decla-
rou, a 30 de agosto de 2017, a inexistência, em reserva de recrutamento, 
de qualquer candidato com o perfil adequado ao posto de trabalho a 
ocupar, em virtude de ainda não ter decorrido qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento.

O presente processo assume a forma de procedimento concursal 
comum, constituindo -se reserva de recrutamento no organismo para 
todos os candidatos aprovados e não contratados, válida pelo prazo de 
18 meses, nos termos do artigo 40.º da Portaria.

1 — Local de trabalho: Instituto Superior Técnico, Campus da Ala-
meda (Avenida Rovisco Pais, 1049 -001 Lisboa), Campus do Tagus-
park (Av. Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva, 2744 -016 Porto Salvo) 
ou Campus Tecnológico e Nuclear (Estrada Nacional 10, 2695 -066 
Bobadela).

2 — Caracterização do posto de trabalho: Um posto de trabalho a 
ocupar na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, em conformidade com o estabelecido no Mapa 
de Pessoal aprovado para 2017. Funções consultivas, de estudo, planea-
mento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, 
autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos 
graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio espe-
cializado na área de Apoio Social e a Estudantes — Núcleo de Apoio 
ao Estudante, nomeadamente:

Desenvolvimento de ações no âmbito do projeto de acolhimento, 
integração e acompanhamento dos alunos do IST, em particular dos 
alunos do 1.º ano, nacionais e internacionais, bem como dos alunos com 
necessidades educativas especiais, entre outras,

1) Organização e acompanhamento das atividades do Programa de 
Mentorado;

2) Receção e acompanhamento dos alunos de mobilidade ao abrigo de 
programas internacionais como Erasmus, ATHENS, SMILE, entre outros 
e de alunos internacionais no âmbito de intercâmbio ou graus duplos;

Desenvolvimento e acompanhamento de ações no âmbito do Pro-
grama de Divulgação do Técnico junto de potenciais candidatos ao 
Ensino Superior, nomeadamente dinamização dos programas existentes 
e angariação de novos programas;

Organizar e gerir as aquisições da unidade orgânica;
Gerir os stocks da unidade orgânica em sistema informático;

Elaborar ofícios e outros documentos, em português e/ou inglês, em 
sistema informático de gestão de correspondência;

Participar em reuniões, comissões e grupos de trabalho, colaborar em 
ações de formação especializada, conceber e propor a adoção e aplicação 
de métodos e processos técnico -científicos no âmbito da organização de 
eventos institucionais, académicos, culturais e científicos.

3 — Posicionamento remuneratório: O posicionamento remune-
ratório dos trabalhadores recrutados terá em conta o preceituado no 
artigo 38.º da LTFP e obedecerá aos limites impostos pelo artigo 42.º da 
Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, por força da remissão do n.º 1 do 
artigo 19.º da LOE 2017, estando vedada qualquer valorização remune-
ratória dos candidatos integrados na categoria correspondente ao posto 
de trabalho publicitado. A posição remuneratória de referência é a 2.ª da 
carreira de Técnico superior, correspondente ao nível remuneratório 
15 da tabela remuneratória única, sendo a remuneração base máxima a 
propor, no âmbito da negociação, durante o ano de 2017, de 1201,48 € 
(mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos).

4 — Requisitos de admissão
4.1 — Requisitos gerais
São requisitos de admissão necessários à constituição do vínculo de 

emprego público os constantes do n.º 1 do artigo 17.º da LTFP, sob pena 
de exclusão do procedimento:

i) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, por convenção internacional ou por lei especial;

ii) Ter 18 anos de idade completos;
iii) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não estar 

interdito para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
iv) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício das funções;
v) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

4.2 — Requisitos habilitacionais: é exigida Licenciatura, não sendo 
permitida a substituição do nível habilitacional por formação ou expe-
riência profissional.

4.3 — Requisitos preferenciais: Dá -se preferência a formação em 
qualquer área de Engenharia. Constituem ainda fatores preferenciais, 
os seguintes:

Experiência comprovada na organização e apoio a eventos nacionais 
e internacionais, tais como, reuniões de trabalho e seguimento dos con-
tactos, congressos, encontros, seminários, feiras e workshops, pertinentes 
para a área do Ensino Superior e Ciência;

Experiência comprovada em gestão documental;
Conhecimentos relevantes e comprovados sobre estratégias de orga-

nização profissional;
Experiência na utilização de aplicações informáticas de suporte à 

gestão da formação e na utilização de plataformas informáticas;
Conhecimento de línguas estrangeiras e fluência escrita e oral em 

português e inglês.

5 — Para efeitos do presente procedimento concursal de recrutamento 
não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando 
em requalificação, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de 
pessoal do serviço, idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação 
se publicita o procedimento, de acordo com o disposto na alínea l), n.º 3 
do artigo 19.º da Portaria.

6 — O presente recrutamento efetua -se de entre trabalhadores com 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecido e, ainda, de entre trabalhadores com vínculo de emprego 
público a termo resolutivo, certo ou incerto, ou sem vínculo de emprego 
público previamente constituído.

7 — Os candidatos devem reunir os requisitos referidos nos números 
anteriores até à data limite de apresentação das candidaturas.

8 — Prazo e forma para apresentação das candidaturas
8.1 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria.
8.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigato-

riamente, em suporte de papel, mediante preenchimento do formulário 
de candidatura aprovado pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 08 de maio de 
2009, e o envio dos anexos nele referidos. O formulário está disponível 
na Direção de Recursos Humanos (DRH) do IST, sita na Av. Rovisco 
Pais, 1049 -001 Lisboa, e na página eletrónica http://drh.tecnico.ulis-
boa.pt/files/sites/45/r6_v3_formulario_procedimento_concursal.dot, 
podendo ser entregues pessoalmente no Atendimento da DRH, nos 
dias úteis das 10.00 às 12.30 horas e das 14.00 às 16.30 horas, ou 
remetidas por correio registado com aviso de receção, para a morada 
acima indicada.
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8.3 — Documentação adicional: O formulário, devidamente datado 
e assinado, deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão nos termos 
previstos no n.º 9 do artigo 28.º da Portaria, de:

a) Fotocópia simples e legível do certificado de habilitações lite-
rárias;

b) Currículo profissional detalhado, datado e assinado, quando ao 
candidato seja aplicável o método de seleção avaliação curricular, nos 
termos previstos no ponto 9.2;

c) No caso de ter vínculo de emprego público previamente constituído, 
declaração emitida pelo Serviço a que o candidato pertence, devidamente 
atualizada, da qual conste, de forma inequívoca, a modalidade de vínculo 
de emprego público que detém, a categoria e posição remuneratória 
detida e a antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

d) No caso de ter vínculo de emprego público previamente consti-
tuído, declaração de conteúdo funcional emitida pelo Serviço a que o 
candidato se encontra afeto, devidamente atualizada e autenticada, da 
qual constem as atividades que se encontra a exercer inerentes ao posto 
de trabalho que ocupa.

8.4 — Aos candidatos que exerçam funções no IST não é exigida a 
apresentação de outros documentos comprovativos dos factos indicados 
no currículo, desde que expressamente refiram que os mesmos se encon-
tram arquivados no seu processo individual. Aqueles documentos serão 
solicitados oficiosamente pelo júri ao serviço competente, nos termos 
do n.º 6 do artigo 28.º da Portaria.

8.5 — O júri, por sua iniciativa ou a requerimento do candidato, 
pode conceder um prazo suplementar razoável para apresentação dos 
documentos exigidos quando seja de admitir que a sua não apresentação 
atempada se tenha devido a causas não imputáveis ao candidato.

8.6 — As falsas declarações serão denunciadas ao Ministério Público 
e punidas nos termos da lei.

9 — Métodos de seleção
9.1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º da LTFP, serão utilizados 

os métodos de seleção obrigatórios, prova de conhecimentos (PC) e 
avaliação psicológica (AP).

9.2 — Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, para os candidatos 
que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou ativi-
dade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, ou, tratando -se de 
candidatos em situação de valorização profissional, que, imediatamente 
antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou ativi-
dade, serão utilizados os métodos de seleção obrigatórios, avaliação 
curricular (AC) e entrevista de avaliação de competências (EAC), exceto 
quando afastados por escrito por esses candidatos, caso em que lhes 
serão aplicáveis os métodos referidos no n.º 9.1.

9.3 — Conforme estipulado no n.º 12 do artigo 18.º da Portaria, cada 
um dos métodos de seleção, bem como cada uma das fases que compor-
tem, é eliminatório, considerando -se não aprovados no procedimento 
os candidatos que sejam não aprovados em qualquer um dos métodos 
ou fases, não lhes sendo, por conseguinte, aplicados os métodos ou 
fases seguintes.

10 — Valoração e critérios dos métodos de seleção
10.1 — Prova de conhecimentos
10.1.1 — Classificação e ponderação
A prova é valorada numa escala de 0 a 20 valores, considerando-

-se a valoração até às centésimas, e terá uma ponderação de 75 % na 
avaliação final.

10.1.2 — Estrutura da Prova
A prova de conhecimentos será escrita, comportando duas fases, ambas 

eliminatórias de per se, obedecendo às seguintes regras:
1.ª Fase, sem consulta, tem a duração de 45 minutos, com uma ponde-

ração de 40 %. Será constituída por perguntas com resposta de escolha 
múltipla, com 4 opções, sendo que:

Cada resposta certa é valorada com 0,500 valores;
Cada resposta errada desconta 0,250 valores;
Cada pergunta não respondida não é valorada.

2.ª Fase, com consulta, tem a duração de 60 minutos e uma ponderação 
de 60 %. Será constituída por pergunta(s) de desenvolvimento. Além do 
conteúdo da(s) resposta(s) serão avaliados a capacidade de raciocínio 
e de comunicação, o uso adequado da Língua Portuguesa e Inglesa, e 
a estrutura do texto.

As temáticas da prova de conhecimentos vão incidir sobre conteúdos 
de enquadramento genérico e específico, diretamente relacionados com 
as exigências da função, tendo por base os temas indicados, a legislação 
e a bibliografia mencionadas nos anexos 1 e 2, bem como as alterações 
legislativas que sobre esses temas tenham recaído e/ou venham a recair 
até à data da realização da prova.

10.2 — Avaliação psicológica (AP)
Este método tem o objetivo de avaliar, através de técnicas de natureza 

psicológica, aptidões, características de personalidade e competências 
comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico de adap-
tação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência 
o perfil de competências definido, e será aplicado por entidade especiali-
zada pública ou privada, respeitando a ordem de prioridade mencionada 
no n.º 2 do artigo 10.º da Portaria. A ponderação na avaliação final é 
de 25 %, obedecendo ao estipulado no n.º 3 do artigo 18.º da Portaria.

10.3 — Avaliação curricular (AC)
Serão ponderados, de acordo com as exigências da função, a Habi-

litação Académica (HA), a Formação Profissional (FP), a Experiência 
Profissional (EP), e a Avaliação de Desempenho (AD). A classificação 
será atribuída numa escala entre 0 e 20 valores, com valoração até às 
centésimas, e terá uma ponderação de 75 % na avaliação final, seguindo 
a aplicação da seguinte fórmula:

AC = (0,25*HA) + (0,20*FP) + (0,40*EP) + (0,15*AD)

10.3.1 — Habilitação Académica (HA)
Será considerada a titularidade de grau académico ou a sua equipara-

ção legalmente reconhecida. A habilitação exigida é licenciatura; serão, 
portanto, excluídos os candidatos com habilitação de nível inferior.

10.3.2 — Formação Profissional (FP)
Neste item, serão ponderadas as ações de formação e aperfeiçoamento 

profissional, relacionadas com a área de atividade do posto de trabalho 
a ocupar, concluídas nos últimos 3 anos.

A avaliação da adequação da formação profissional adquirida à área 
funcional do lugar posto a concurso será feita em face da Formação 
Profissional concreta apresentada, tendo em consideração os conteúdos 
funcionais do posto de trabalho.

10.3.3 — Experiência Profissional (EP)
Será considerada a experiência na área de atividade de Apoio Social 

e a Estudantes — Núcleo de Apoio ao Estudante, ponderada de acordo 
com a sua duração e enquadramento.

10.3.4 — Avaliação de Desempenho (AD)
Será considerada a avaliação de desempenho relativa ao último pe-

ríodo não superior a 3 anos em que o candidato cumpriu ou executou 
atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho 
a ocupar.

10.4 — Entrevista de avaliação de competências (EAC)
Este método tem o intuito de obter, através de uma relação inter-

pessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente 
relacionados com as competências consideradas essenciais para o exer-
cício da função, tendo por base um guião de entrevista composto por 
um conjunto de questões diretamente relacionadas com o perfil de 
competências previamente definido para a função, associado a uma 
grelha de avaliação individual, que traduz a presença ou ausência dos 
comportamentos em análise, e será aplicado por técnicos especializados. 
A ponderação na avaliação final é de 25 %, obedecendo a valoração ao 
estipulado no n.º 5 do artigo 18.º da Portaria.

11 — Exclusão e notificação de candidatos: De acordo com o precei-
tuado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria, os candidatos excluídos serão 
notificados pela forma prevista na alínea a) do n.º 3 do referido artigo, 
para a realização da audiência dos interessados.

12 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notifi-
cação do dia, hora e local, para realização do(s) método(s) de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º e pela forma prevista na alínea a) 
do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria.

13 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método é efe-
tuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada nas vitrinas e 
página eletrónica da DRH do IST. Os candidatos aprovados no primeiro 
método são convocados para o método seguinte através de notificação, 
pela forma prevista no ponto anterior.

14 — À lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 
e às exclusões ocorridas no decurso da aplicação do(s) método(s) de 
seleção é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1 
e 3 do artigo 30.º e nos n.os 1 a 5 do artigo 31.º da Portaria. A referida 
lista, após homologação, é publicada na 2.ª série do Diário da República, 
disponibilizada nas vitrinas e página eletrónica da DRH do IST.

15 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 1 de março, 
em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Adminis-
tração 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 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

16 — Quotas de emprego: de acordo com o disposto no Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato portador de deficiência 
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 
qualquer outra preferência legal. Os candidatos nesta situação devem 
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declarar no formulário de candidatura em local próprio, para além dos 
meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, o 
respetivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, nos termos do 
diploma supra mencionado.

17 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Porta-
ria, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, na 
página eletrónica da DRH e, por extrato, no prazo máximo de três dias 
úteis contado da mesma data, num jornal de expansão nacional.

Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da referida portaria, 
as atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva 
ponderação da cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 
classificativa e o sistema de valoração final dos métodos, encontram -se 
disponíveis para consulta em: http://drh.tecnico.ulisboa.pt/tecnicos -e-
-administrativos/recrutamento/.

18 — Composição do Júri:
Presidente:
Palmira Maria Martins Ferreira da Silva, Vice -Presidente para a Co-

municação e Imagem;

Vogais efetivos:
Natacha Patrícia Moniz Mileu Merino de Cintra, Coordenadora do 

Núcleo de Apoio ao Estudante;
Maria José Ferrão Martins, Técnica Superior.

Vogais suplentes:
Carla Maria de Carvalho Pereira, Coordenadora da Área de Gestão 

de Recursos Humanos;
António Luís Vieira da Luz Araújo Sol, Coordenador do Núcleo de 

Técnicos e Administrativos e Bolseiros do Instituto Superior Técnico.
28 de novembro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-

nistrativa, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.

ANEXO 1

Temas a abordar na prova de conhecimentos
[os temas indicados poderão ser abordados em qualquer das fases da 

prova, exceto os assinalados com asterisco (*), que só serão abrangidos 
pela primeira fase]

a) Organização do Estado e do poder político*
Órgãos de soberania
Processo legislativo
Estrutura do Governo
Competências e estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior

b) Estrutura da Administração Pública*
Administração direta
Administração indireta
Extinção, fusão e reestruturação de serviços públicos

c) Organização e funcionamento das universidades*
Regime jurídico
Graus e diplomas
Avaliação e acreditação
Organização e funcionamento da Universidade de Lisboa
Organização e funcionamento do Instituto Superior Técnico

d) Sistema nacional de I&D*
e) Código do Procedimento Administrativo
f) Código dos Contratos Públicos
g) Protocolo de Estado e de Empresas
h) Regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza 

de contrato administrativo
i) Sistemas de gestão informática de correspondência, aquisição, 

stocks e informação
j) Organização de eventos.

ANEXO 2

Legislação e bibliografia para a prova de conhecimentos
Constituição da República Portuguesa (Republicada pela Lei Cons-

titucional n.º 1/2005, de 12 de Agosto, Parte III).

Estrutura orgânica da Administração Direta do Estado (Lei n.º 4/2004, 
de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de agosto, pelos Decretos -Leis n.os 200/2006, de 25 de outubro, e 
105/2007, de 3 de abril, pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
e 57/2011, de 28 de novembro, pelo Decreto -Lei n.º 116/2011, de 05 de 
dezembro, e pela Lei n.º 64/2011, de 22 dezembro).

Estrutura orgânica da Administração Indireta do Estado (Lei 
n.º 3/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, pelos Decretos -Leis n.os 200/2006, de 
25 de outubro, e 105/2007, de 3 de abril, pelas Leis n.os 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, e 57/2011, de 28 novembro, pelos Decretos -Leis 
n.os 5/2012, de 17 de janeiro, e 123/2012, de 20 de junho, pelas Leis 
n.os 24/2012, de 09 de julho, e 66 -B/2012, de 31 de dezembro, e pelos 
Decretos -Leis n.os 102/2013, de 25 de julho, 40/2015, de 16 de março, 
e 96/2015, de 29 de maio).

Lei orgânica do XXI Governo Constitucional (Decreto -Lei 
n.º 251 -A/2015, de 17 de dezembro).

Lei de bases do sistema educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, 
alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de setembro, pela Lei n.º 49/2005, 
de 30 de agosto, que a republicou, e pela Lei n.º 85/2009, de 27 de 
agosto).

Regime jurídico das instituições de ensino superior (Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro).

Graus e diplomas do ensino superior (Decreto -Lei n.º 74/2006, 
de 24 de março, alterado pelos Decretos -Leis n.os 107/2008, de 25 de 
junho, e 230/2009, de 14 de setembro, retificado pela Declaração de Re-
tificação n.º 81/2009, de 27 de outubro, e pelo Decreto -Lei n.º 115/2013, 
de 7 de agosto, que o republicou, e pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 
13 de setembro).

Avaliação do ensino superior (Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto).
Estatutos da Universidade de Lisboa (Despacho Normativo 

n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
de 19 de abril, com as alterações introduzidas pelo Despacho Normativo 
n.º 1 -A/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 
01 de março).

Estatutos do Instituto Superior Técnico (Despacho n.º 12255/2013, 
de 9 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 25 de 
setembro de 2013).

Quadro normativo das instituições de investigação e desenvolvi-
mento (Decreto -Lei n.º 125/99, de 20 de abril, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 91/2005, de 3 de junho).

Código do Procedimento Administrativo (Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro).

Estatuto da Carreira Docente Universitária (Decreto -Lei n.º 448/79, 
de 13 de novembro, alterado pela Lei n.º 19/80, de 16 de julho, pelos 
Decretos -Leis n.os 316/83, de 2 de julho, 35/85, de 1 de fevereiro, 48/85, 
de 27 de fevereiro, 243/85, de 11 de julho, 244/85, de 11 de julho, 381/85, 
de 27 de setembro, 392/86, de 22 de novembro, pela Lei n.º 6/87, de 
27 de janeiro, pelos Decretos -Leis n.os 45/87, de 24 de março, 147/88, 
de 27 de abril, 359/88, de 13 de outubro, 412/88, de 9 de novembro, 
456/88, de 13 de dezembro, 393/89, de 9 de novembro, 408/89, de 18 de 
novembro, 388/90, de 10 de dezembro, 76/96, de 18 de junho, 13/97, 
de 17 de janeiro, 212/97, de 16 de agosto, 252/97, de 26 de setembro, 
277/98, de 11 de setembro, 373/99, de 18 de setembro, alterado e re-
publicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, e pela Lei 
n.º 8/2010, de 13 de maio).

Carreira de Investigação Científica (Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de 
abril, alterado pela Lei n.º 157/99, de 14 de setembro, e pelo Decreto -Lei 
n.º 373/99, de 18 de setembro).

Estatuto do Pessoal Dirigente (Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com 
as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 
64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 
22 de dezembro, que o republicou, e pelas Leis n.os 68/2013, de 29 de 
agosto, e 128/2015, de 03 de setembro).

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Admi-
nistração Pública — SIADAP (Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, 
alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, 55 -A/2010 e 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro dos respetivos anos).

Fichas de avaliação e listas de competências (Portaria n.º 359/2013, 
de 13 de dezembro).

Código dos Contratos Públicos (Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelos Decretos-
-Leis n.os 223/2009, de 11 de setembro, e 278/2009, de 02 de outubro, 
pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelos Decretos -Leis n.os 131/2010, 
de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de julho, e 214 -G/2015, de 02 de 
outubro) www.base.gov.pt.

Figueiredo Dias, J. E. e Oliveira, F. P., Noções fundamentais de direito 
administrativo, Almedina, 2005.

Amaral, Isabel, Comunicação e Protocolo: Protocolo para Empresas, 
Editorial Verbo, 7.ª Ed., 1997



Diário da República, 2.ª série — N.º 241 — 18 de dezembro de 2017  28499

Barquero Cabrero, José Daniel, Barquero Cabrero, Mário, O Livro de 
Ouro das Relações Públicas, Porto Editora, 2.ª Ed., 2007

I. Kunz, Grace, Merchandising: Theory, Principles, And Practice, 
Fairchild Books & Visuals, 3.ª Ed., 2009

Kotler, Philip, Administração de Marketing, Prentice -Hall, 12.ª Ed., 
2006

Kotler Philip, Marketing para o Século XXI, Editorial Presença, 
5.ª Ed., 2008,

Lindon, Denis, Lendrevie, Jacques, Lévi, Julien, Dionísio, Pedro, 
Vicente Rodrigues, Joaquim, Mercator XXI — Teoria e Prática do Ma-
rketing, Dom Quixote, 10.ª Ed., 2004

Marchesi, Maria Rosa, O Livro do Protocolo, Editorial Presença, 
2.ª Ed.,1998

Meerman Scott, David, As Novas Regras de Marketing e Relações 
Públicas, Ideias de Ler, 2008

Ries, Laura, Ries, Al, Queda da Publicidade e a Ascensão das Relações 
Públicas, Casa das Letras, 2.ª Ed., 2008

Paulo Pinto, Mário, Microsoft Excel 2007, Edições Centro Atlântico, 
2007

P. Seitel, Fraser, Rockefeller, David, The Practice of Public Relations, 
Prentice Hall, 10.ª Ed., 2006

Smith D., Ronald, Strategic Planning for Public Relations, Routledge, 
2009

L. Caywood, Clarke, The Handbook of Strategic Public Relations & 
Integrated Communications, McGraw -Hill, 1997

M.Cutlip, Scott, H. Center, Allen, M. Broom, Glen, Effective Public 
Relations, Prentice Hall, 9.ª Ed., 1999

Archer, C, International Organisations, Routledge. London, Caps 3 -5 
(p. 65 -180), 2001.

Manuais dos programas Access e Excel disponíveis em http://www.
microsoft.com

Instituto Superior Técnico https://tecnico.ulisboa.pt/pt/
310962568 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Despacho n.º 11052/2017
Por despacho de 2017 -11 -15 da Senhora Subdiretora para o Conse-

lho Científico, Professora Doutora Maria da Graça Madeira Martinho 
proferido por delegação:

Nomeados os docentes a seguir indicados para fazerem parte do 
júri para apreciação do pedido de reconhecimento de habilitações ao 
grau de mestre, apresentado pelo Lic. Breno Albuquerque Brandão 
Borges.

Presidente: Doutor João António Muralha Ribeiro Farinha, Professor 
Auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa.

Vogais:
Doutora Margarida Angélica Pires Pereira Esteves, Professora As-

sociada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa;

Doutor Miguel José das Neves Pires Amado, Professor Associado do 
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

16 de novembro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor Fernando José 
Pires Santana.
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 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Despacho (extrato) n.º 11053/2017

Por despacho de 31 de outubro de 2017 do Reitor da Universidade 
de Trás -os -Montes e Alto Douro:

Prof. Doutor Ricardo Nuno Serralheiro Gonçalves Barroso — au-
torizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado como Professor Auxiliar desta Universidade, 
sendo remunerado pelo escalão 1 — índice 195 da tabela remuneratória 
aplicável aos docentes universitários, com efeitos a 18 de dezembro de 
2017, no seguimento da contratação anteriormente efetuada ao abrigo 
do Estatuto da Carreira Docente Universitária.

27 de novembro de 2017. — A Diretora dos Serviços de Recursos 
Humanos, Eliana da Costa Barros.
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 Serviços Académicos

Aviso n.º 15174/2017
Sob proposta da Escola de Ciências Humanas e Sociais, foi aprovada 

nos termos do disposto no artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 
24 de março, alterado pelos Decretos -Leis n.os 107/2008, de 25 de junho, 
e 230/2009, de 14 de setembro, pelo Decreto -Lei n.º 115/2013, de 7 de 
agosto, e pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, a alteração do 
plano de estudos da Licenciatura (1.º ciclo) em Teatro e Artes Performa-
tivas, publicado no Diário da República (2.ª série), n.º 67, de 7 de abril, 
Despacho n.º 6182/2010. A alteração ao plano de estudos que a seguir se 
publica foi comunicada à Direção -Geral do Ensino Superior em 19 de julho 
de 2017, de acordo com o estipulado no Despacho n.º 5940/2016, e regis-
tada com o número R/A -Ef 2244/2011/AL01 de 4 de setembro de 2017.

12/12/2017. — O Reitor, António Augusto Fontainhas Fernandes.

Regulamento do curso de licenciatura (1.º ciclo) em Teatro 
e Artes Performativas

Artigo 1.º
Âmbito

A Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro, adiante designada 
por UTAD, confere o grau de licenciado em Teatro e Artes Performa-
tivas.

Artigo 2.º
Enquadramento jurídico

O presente regulamento visa desenvolver e complementar o regime 
jurídico instituído pelo Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, repu-
blicado pelo Decreto -Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro, e pelas normas 
internas que disciplinam o regime de estudos conducente ao grau de 
licenciado na UTAD.

Artigo 3.º
Objetivos

O curso de Teatro e Artes Performativas pretende garantir uma ampla 
formação artística, científica, técnica, tecnológica e cultural dos seus dis-
centes, com especial preponderância na preparação do ator/performer. Pro-
move a prática de diversas estéticas teatrais e performativas em espetáculos 
e exercícios públicos. O curso de Teatro e Artes Performativas preconiza os 
seguintes objetivos específicos e as correspondentes saídas profissionais:

1 — Formar atores/performers dotando -os de ferramentas que os 
habilitem a responder criativamente às exigências do mundo artístico, 
teatral e performativo contemporâneo;

2 — Formar profissionais a serem integrados em estruturas de pro-
dução artística (regionais, nacionais e internacionais).

3 — Formar profissionais que criem a sua própria estrutura de pro-
dução artística.

4 — Formar agentes de práticas artísticas para os setores sociais e 
comunitários, tais como: ludotecas, teatrotecas, museus, bibliotecas, 
livrarias, teatros municipais, arquivos, ATLs, infantários, hospitais, lares 
de 3.ª idade, estabelecimentos prisionais, espaços de lazer, autarquias, 
etc.; O título da licenciatura Teatro e Artes Performativas remete para 
uma formação multi, inter e transdisciplinar do ator/performer, e o seu 
plano de estudos compreende a articulação entre unidades curriculares 
e respetivas áreas científicas. Para além das técnicas de representação/
improvisação, campos centrais do ciclo de estudos, os alunos recebem 
formação em outras áreas da prática teatral (análise dramatúrgica, ceno-
grafia, figurinos, luz, som, caracterização e maquilhagem, entre outras). 
Este ciclo de estudos compreende ainda a existência das unidades curri-
culares de (i) Práticas de Encenação — que compreende a realização de 
um projeto artístico tutelado, (ii) Estágio de Inserção Profissional — que 
promove uma estreita relação com o mercado de trabalho, (iii) Exercício 
Público de Interpretação — resultado da articulação das diferentes áreas 
e onde se promove uma aproximação a uma matriz profissional. Em 
suma, este ciclo de estudos visa dotar os discentes de uma mais ampla 
experiência artística e cultural dotada de uma essência profissionalizante 
de extensão à comunidade.

Artigo 4.º
Organização

O curso está estruturado de acordo com o Sistema Europeu de Trans-
ferência e Acumulação de Créditos (ECTS) nos termos do Decreto -Lei 
n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, e legislação subsequente, e normas 
internas aplicáveis.


