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SECÇÃO IV

Artigo 27.º

Regime de substituição

Apoio judiciário

Artigo 23.º
Contratação em regime de substituição
1 — Os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos casos de ausência ou impedimento do respetivo titular quando
se preveja que estes condicionalismos persistam por mais de 60 dias ou
em caso de vacatura do posto de trabalho.
2 — A substituição é feita pelo Reitor, devendo ser observados todos
os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo, com exceção
do processo de recrutamento e seleção a que se refere o artigo 16.º
3 — A substituição cessa na data em que o titular retome funções ou
passados 90 dias sobre a data da vacatura do posto de trabalho, salvo se
estiver em curso procedimento tendente à contratação de novo titular.
4 — A substituição pode ainda cessar, a qualquer momento, por decisão do Reitor ou a pedido do substituto, logo que deferido.
5 — O período de substituição conta para efeitos de antiguidade no
lugar de origem do substituto.
6 — O substituto tem direito à totalidade das remunerações e demais
abonos e regalias atribuídos pelo exercício do cargo do substituído.

Aos titulares de cargos dirigentes da Universidade do Minho é aplicável o regime de assistência e patrocínio judiciário e isenção de custas
previstos nos Decretos-Lei n.º 148/2000, de 19 de julho, e 34/2008, de
26 de fevereiro.

CAPÍTULO IV
Disposições finais e transitórias
Artigo 28.º
Norma transitória
Os trabalhadores que à data de entrada em vigor do presente regulamento se encontrem em exercício de funções dirigentes, mantêm, nos
termos do disposto no n.º 3 do artigo 58.º do Regulamento Orgânico das
Unidades de Serviços da Universidade do Minho, o estatuto que lhes
deu origem até ao termo das respetivas comissões de serviço, incluindo
eventuais renovações.
Artigo 29.º
Dúvidas e casos omissos

CAPÍTULO III
Direitos e deveres
Artigo 24.º
Retribuição e suplementos dos dirigentes
1 — A remuneração dos dirigentes superiores é a seguinte:
a) Direção superior de grau 1: 100 % do vencimento de diretor geral da administração pública, acrescido de despesas de representação
correspondentes a igual montante das do diretor geral da administração
pública e do subsídio de comunicação previsto na RCM 112/2002, de
24 de agosto;
b) Direção superior de grau 2: 85 % do vencimento de diretor geral da
administração pública, acrescido de despesas de representação correspondentes à direção superior de grau 2 da administração pública e do subsídio
de comunicação previsto na RCM 112/2002, de 24 de agosto;
c) Direção superior de grau 3: 80 % do vencimento de diretor geral da
administração pública, acrescido de despesas de representação correspondentes à direção superior de grau 3 da administração pública.
2 — A remuneração dos dirigentes intermédios é a seguinte:
a) Direção intermédia de grau 1: 80 % do vencimento de diretor geral
da administração pública, acrescido de despesas de representação correspondentes à direção intermédia de grau 1 da administração pública;
b) Direção intermédia de grau 2: 70 % do vencimento de diretor geral
da administração pública, acrescido de despesas de representação correspondentes à direção intermédia de grau 2 da administração pública;
c) Direção intermédia de grau 3: 60 % do vencimento de diretor geral
da administração pública.
3 — Os titulares de cargos de direção com vínculo de emprego público
podem, mediante autorização expressa no contrato de trabalho, optar
pela remuneração base da sua categoria de origem.
4 — Os dirigentes têm ainda direito a subsídio de refeição de valor
igual ao fixado para os trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, sendo as condições de atribuição idênticas às estabelecidas
para estes trabalhadores.
5 — Poderão ainda ser atribuídas remunerações acessórias sob a
forma de prémios, de acordo com critérios a definir pelo órgão competente e, exclusivamente, no âmbito das disponibilidades financeiras
da Universidade.
Artigo 25.º
Avaliação de desempenho
1 — Os dirigentes contratados no regime de contrato de trabalho em
comissão de serviço estão sujeitos à competente avaliação de desempenho.
2 — A avaliação de desempenho rege-se por regulamento interno
próprio.
Artigo 26.º
Deveres
Sem prejuízo de outras obrigações, os dirigentes estão sujeitos aos
deveres gerais do Código do Trabalho e demais normas e regulamentos
internos aplicáveis.

1 — Em tudo o que não estiver previsto no presente Regulamento
aplicam-se as normas legais constantes no Código do Trabalho.
2 — Os casos omissos e as dúvidas de interpretação serão resolvidos
por despacho do Reitor.
Artigo 30.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia a seguir à data da sua
publicação no Diário da República.
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UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Edital n.º 174/2017
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, publicado no Diário
da República, 1.ª série, n.º 168, de 31 de agosto de 2009, o Reitor da
Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel Bensabat
Rendas, por despacho de 20 de dezembro de 2016, 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 2 postos de trabalho para Professor Auxiliar na área
disciplinar de Medicina Tropical — Clínica das Doenças Tropicais, do
Instituto de Higiene e Medicina Tropical desta Universidade
O presente concurso é documental, tem caráter internacional e rege-se pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do referido
Estatuto, bem como pelo Regulamento de Concursos da Carreira Docente
Universitária da U.N.L. (Regulamento n.º 3012/2015, publicado na
2.ª série do Diário da República, n.º 58 de 24 de março).
I — Requisitos de admissão: Em conformidade com o que determina
o Estatuto da Carreira Docente Universitária, são requisitos para a
candidatura ao concurso em apreço, nos termos do artigo 41.º-A: a) Ser
titular do grau de doutor.
Os candidatos devem, preferencialmente, ter doutoramento na área
de Clínica das Doenças Tropicais e licenciatura ou mestrado integrado
em Medicina.
Devem possuir currículo e experiência significativos em trabalho
clínico e de investigação realizado no terreno, em doenças tropicais e
dominarem a língua portuguesa e inglesa falada e escrita.
II — Apresentação da candidatura: Os candidatos apresentarão os
seus requerimentos de candidatura de preferência em suporte digital,
presencialmente ou por via postal, na Reitoria da Universidade Nova
de Lisboa, sita no Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa, em formulário disponível na Divisão Académica e on-line em http://www.unl.
pt/pt/info/docentes/pid=61/.
1 — O processo de candidatura deverá ser instruído com a documentação a seguir indicada:
a) Documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos exigidos no número I;
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b) 8 Exemplares ou em suporte digital (Pen) ou papel do curriculum
vitae do candidato;
c) 8 Exemplares de cada um dos trabalhos publicados, mencionados
no curriculum vitae, em papel ou, preferencialmente em suporte digital, designadamente os mais representativos, no que respeita ao seu
contributo para o desenvolvimento e evolução da área disciplinar para
que é aberto o concurso;
d) Se o candidato não for de nacionalidade portuguesa ou de um país
cuja língua oficial seja o português, certificação reconhecida internacionalmente do domínio da língua portuguesa a um nível que permita
a lecionação nessa língua.
e) Carta de motivação.
2 — Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de recrutamento em funções públicas podem ser substituídos por declaração prestada no formulário referido no n.º II supra, disponível na
Divisão Académica da Reitoria da UNL e on-line em http://www.unl.
pt/pt/info/Docentes/pid=61/.
3 — As candidaturas devidamente instruídas com os documentos
supramencionados no n.º II, deverão ser entregues no prazo de 30 dias
úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no Diário
da República.
4 — A falta de quaisquer documentos probatórios, que não puder ser
suprida oficiosamente, determinará a rejeição da candidatura.
5 — Os candidatos devem organizar o respetivo curriculum vitae de
acordo com a sistemática do ponto III do Edital.
III — Critérios de Avaliação: Os critérios e ponderações, com vista
à avaliação dos candidatos admitidos, aprovados pelo júri, são os seguintes:
1 — Desempenho Científico, Desenvolvimento e Inovação (40 %):
1.1 — Capacidade de inserção nos sistemas de financiamento nacionais e internacionais (com ênfase nos Programas Quadro da UE) expressa
em projetos financiados que os candidatos coordenam (0-20)
1.2 — Capacidade de Inserção nos sistemas de financiamento nacionais e internacionais (com ênfase nos Programas Quadro da UE) expressa
em projetos financiados em que os candidatos são responsáveis pela
participação da Instituição a que pertencem (0-10)
1.3 — Direção/Coordenação/Liderança de equipas de investigação
científica (Unidades, Centros e Laboratórios, ONG, Sociedades Científicas e outras), de eventos científicos e de revistas científicas (0 — 15)
1.4 — Produção científica com particular incidência na autoria e
coautoria de:
a) Artigos publicados em revistas internacionais indexadas; b) Livros
ou capítulos de livros científicos; c) Patentes; d) Comunicações em congressos internacionais e nacionais; e) Outras atividades de disseminação
e extensão científicas (0 — 20).
1.5 — Capacidade para orientação de trabalhos de pós e pré-graduação
expressa em orientação e coorientação ao nível de pós-doutoramento,
doutoramento, mestrado, estágio de estudos avançados ou de pós-graduação e de licenciatura (0 — 15);
1.6 — Participação em: a) Comissões científicas; b) Organização de
congressos e outras reuniões científicas nacionais e internacionais; c)
Revisão de artigos em revistas ou comunicações em reuniões científicas;
d) Painéis de avaliação do sistema educativo, tecnológico e científico; e)
Atividades por solicitação governamental; f) Redes. (0 — 10)
1.7 — Prémios de mérito científico nacionais e internacionais (bolsas
e outros) (0 — 10) (100=40 %).
2 — Capacidade Pedagógica (30 %):
2.1 — Coordenação de projetos académicos/pedagógicos: cursos
(mestrado, pós -graduação e outros), planos de estudo e programas com
impacto no processo de ensino/aprendizagem, na área científica/académica a que diz respeito o concurso (0 -15); 2.2 — Participação em
projetos académicos/pedagógicos: cursos (mestrado, pós-graduação
e outros), planos de estudo e programas com impacto no processo de
ensino/aprendizagem, na área científica/académica a que diz respeito o
concurso (0-10); 2.3 — Coordenação e participação em projetos académicos/pedagógicos internacionais (0-10)
2.4 — Produção de materiais pedagógicos/didáticos: manuais, textos
de apoio, e artigos de índole científica/pedagógica que se devem situar
na área científica a que diz respeito o concurso (0-20)
2.5 — Intervenção e dinamização pedagógica a partir da participação em órgão de gestão pedagógica nas instituições a que o candidato
pertence ou pertenceu (0-10)
2.6 — Atividade letiva (carga e diversidade) (0-20)
2.7 — Formação para aquisição e desenvolvimento de competências
na área pedagógica (0 — 5)
2.8 — Participação em júris de provas académicas (com maior valorização em caso de arguição) e de concursos das carreiras docente,
de investigação e de técnicos superiores relacionados com atividades
científicas (0 — 5)

2.9 — Prémios e distinções académicas (0- 5). (100=30 %)
3 — Carta de Motivação (10 %)(0-100) (100=10 %)
4 — Vertente de Extensão (20 %)
4.1 — Atividades de extensão universitária, nomeadamente exercício
de clínica na área de medicina tropical e do viajante (0-80)
4.2 — Atividade de Gestão Universitária, nomeadamente na participação em órgãos de gestão, no exercício e cargos de direção e coordenação de atividades científicas e pedagógicas e na participação na
criação e gestão de bibliotecas, laboratórios e outras infraestruturas e
serviços relevantes das Instituições universitárias a que pertenceram.
(0-20)(100=20 %)
5 — Na apreciação das candidaturas será dada especial enfase aos
trabalhos e atividades realizadas na área do concurso, nos cinco anos
anteriores à data da respetiva abertura.
IV — Composição do Júri: O júri nomeado por despacho reitoral de
20.12.2016 tem a seguinte constituição:
Presidente: Prof. Doutor António Manuel Bensabat Rendas, Reitor
da Universidade Nova de Lisboa.
Vogais:
Doutor Nuno Jorge Carvalho Sousa, Professor Catedrático da Escola
de Medicina da Universidade do Minho;
Doutor Paulo de Lyz Girou Martins Ferrinho, Professor Catedrático
do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova da
Lisboa;
Doutor Rui Manuel do Rosário Sarmento e Castro, Professor Catedrático Convidado da Escola de Medicina da Universidade do Minho;
Doutor José Gabriel Saraiva da Cunha, Professor Associado com
Agregação da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra;
Doutora Filomena da Luz Martins Pereira, Professora Associada com
Agregação do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade
Nova de Lisboa.
V — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo de candidaturas, o júri reúne para avaliação
e ordenação dos candidatos.
2 — Com base na apreciação dos curricula, da sua adequação à área
científica em que é aberto o concurso, das demais peças concursais e nas
classificações atribuídas, conforme critérios indicadores 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 — Determinados os candidatos admitidos, com base nas classificações supra, o júri apresenta parecer escrito com a ordenação dos
candidatos admitidos.
4 — Se algum candidato não for admitido, será notificado, para se
pronunciar, nos termos do 121.º e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo.
5 — A ordenação dos candidatos admitidos é feita por votação dos
vogais, respeitando a ordenação apresentada no documento referido
no n.º 3 supra, 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
E para constar se lavrou o presente Edital.
9 de março de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel Bensabat Rendas.
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Faculdade de Direito
Regulamento n.º 149/2017
Regulamento de Estudos de Pós-Doutoramento da Faculdade
de Direito da UNL
Artigo 1.º
Objeto
O presente regulamento define as condições de acesso aos recursos comuns da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (FDUNL)
por parte dos investigadores externos que aqui pretendam realizar estudos
de pós-doutoramento (a seguir designados “estudos postdoc”), bem como
os direitos e deveres desses investigadores.

