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Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo referido no preâmbulo deste Edital, os seus requerimentos/formulários instruídos com os
documentos nele mencionado.
III — Os critérios, indicadores e ponderações, com vista à avaliação
e seriação dos candidatos, que foram objeto de aprovação, pelo júri,
são os seguintes:
1 — Na vertente do Desempenho Científico — (I — 35 %)
1.1 — Artigos científicos ou submetidos para publicação em revistas internacionalmente consideradas como sendo de topo, na área de
investigação relevante;
1.2 — Qualidade da tese de doutoramento;
1.3Comunicações e apresentações em Congressos e Colóquios Científicos.
2 — Na vertente da Capacidade Pedagógica — (C — 65 %):
2.1 — Experiência de Ensino de Comportamento do Consumidor para
alunos de Economia e Gestão, dando-se especial destaque à informação
quantitativa referente a avaliações do docente por parte dos alunos e
autoridades pedagógicas.
2.2 — Materiais pedagógicos:
2.3 — Prémios destinados a premiar práticas pedagógicas;
3 — Outras atividades relevantes (majoração (m) até 25 %)
3.1 — Participação em instituições, comissões ou entidades homólogas, de caráter científico relacionadas com o respetivo âmbito curricular
do candidato e ou participação em júris de prémios científicos relacionadas com o respetivo âmbito curricular do candidato, nomeadamente
nos aspetos relevantes para o ensino de Comportamento do Consumidor
para alunos de Economia e ou Gestão.
Os candidatos deverão ter a capacidade de lecionar em Português e
Inglês, dado o grau de internacionalização dos programas académicos
da referida Faculdade.
Em todos estes elementos de ponderação deve ser dada relevância
a candidatos que demonstrem um grau de internacionalização significativo.
Sendo “I” o indicador referente à vertente do desempenho científico; “C” o indicador referente à vertente de Capacidade Pedagógica e
“m” a majoração referente a outras atividades relevantes. Os critérios
serão agregados de acordo com uma média geométrica do Desempenho Científico e da Capacidade Pedagógica sobre a qual é aplicada a
majoração indicada:
I 0,35 × C 0,65 × (1+ m)
Sendo “m” um valor entre O e 0,25
IV — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente:. Prof. Doutor José Esteves Pereira, Vice-Reitor da Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências:
Vogais:.Doutor Theo Verhallen, Professor, TiasNimbas Business
School, University of Tilburg;
Doutor João José Quelhas Mesquita Mota, Professor Catedrático
do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de
Lisboa;
Doutor Mário Lino Barata Raposo, Professor Catedrático do Departamento de Gestão e Economia da Universidade da Beira Interior;
Doutor José Jacinto Patacas de Aragão Mata, Professor Catedrático
da Nova School of Business and Economics/Faculdade de Economia
da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor Avelino Miguel da Mota de Pina e Cunha, Professor Catedrático da Nova School of Business and Economics/Faculdade de Economia
da Universidade Nova de Lisboa
1 — Terminado o prazo das candidaturas, reúne-se o júri para avaliação e ordenação dos candidatos. No caso de haver exclusão de algum dos
candidatos, proceder-se-á à audiência prévia, nos termos do artigo 100.º
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.
2 — Apreciadas as respostas dos candidatos excluídos e após a respetiva deliberação, ou no caso da admissão da totalidade dos candidatos, o
júri procederá à avaliação e ordenação dos mesmos, à luz dos critérios
mencionados no número III.
V — 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.
16 de outubro de 2013. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel
Bensabat Rendas.
207329694

UNIVERSIDADE DO PORTO
Faculdade de Direito
Despacho (extrato) n.º 13929/2013
De harmonia com o disposto no artigo 22.º, n.º 1 c) dos Estatutos
da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, homologados por
despacho normativo n.º 26356/2009 de 3 de dezembro, publicado em
Diário de Republica, 2.ª série, n.º 234 e nos termos do disposto nos artigos 35.º e 37.º do Código de Procedimento Administrativo, delego no
vogal docente do Conselho Executivo, Mestre António Manuel Tavares
de Almeida Costa, a competência para a prática dos seguintes atos:
a) Despachar sobre todas as matérias, assuntos e processos relacionados com os estudantes;
b) Autorizar, nos termos da lei, o estatuto trabalhador-estudante.
Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes
agora delegados, tenham sido entretanto praticados desde o dia 1 de
setembro de 2013.
15 de outubro de 2013. — O Diretor da Faculdade, Prof. Doutor
Cândido da Agra.
207337242

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Despacho n.º 13930/2013
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 128.º do Regime
Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei
n.º 62/2007, de 10 de setembro, o administrador tem as competências
que lhe sejam fixadas nos Estatutos e as que lhe sejam delegadas pelo
reitor.
Em conformidade com o disposto no artigo 82.º Estatutos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, compete ao administrador
dos SAS assegurar a gestão corrente dos Serviços, designadamente
a elaboração de propostas de orçamento, do plano de atividades, do
relatório de atividades e contas e do regulamento interno.
Assim, sem prejuízo das competências próprias e das competências
que lhe venham a ser delegadas por outros órgãos e de outras que se
mostrem pertinentes, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 92.º do
RJIES e do n.º 3 do artigo 88.º dos Estatutos da Universidade e nos
artigos 109.º e 110.º do Código dos Contratos Públicos, conjugados
com os artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo, delego na mestre Elsa Rocha de Sousa Justino, administradora
para a Ação Social, a competência para a prática dos seguintes atos:
1 — Atos de gestão geral:
1.1 — Superintender, administrativamente os Serviços de Ação Social
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, garantindo o seu bom
funcionamento;
1.2 — Assegurar a orientação geral dos Serviços enunciados no número anterior e acompanhar a sua atuação;
1.3 — Coordenar a ação dos recursos humanos, de forma a garantir
a uniformidade de procedimentos e a articulação entre a Administração
e os Serviços;
1.4 — Coordenar a elaboração dos planos de atividades, dos projetos
e planos financeiros plurianuais e dos correspondentes orçamentos,
propondo as alterações necessárias e assegurando a fiscalização da sua
execução, através da elaboração de relatórios de execução e demais
documentos de prestação de contas;
1.5 — Acompanhar a atuação do fiscal único nas suas relações com
os SASUTAD;
1.6 — Propor as medidas que entenda adequadas à prossecução dos
objetivos definidos para os Serviços de Ação Social;
1.7 — Autorizar a passagem de certidões e declarações, no âmbito
de ação dos SASUTAD, bem como a restituição de documentos aos
interessados;
1.8 — Promover o tratamento das informações e declarações prestadas
pelos estudantes candidatos a beneficiários da ação social;
1.9 — Promover, subscrevendo as respetivas ordens de publicação, a
inserção no Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia
dos atos de eficácia externa e demais atos e documentos que neles devam
ser publicados, nos termos legais;
1.10 — Instituir, divulgar e implementar nos SASUTAD as medidas
de modernização administrativa que visem um melhor acolhimento e
atendimento aos utentes e uma simplificação de procedimentos, promovendo uma política de desenvolvimento da qualidade global dos
serviços prestados;
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1.11 — Promover o desenvolvimento de mecanismos e programas de
incentivo à produtividade, de âmbito individual e coletivo;
1.12 — Praticar todos os atos que, não envolvendo juízos de oportunidade e conveniência, não possam deixar de ser praticados, uma
vez verificados os pressupostos de facto que condicionam a respetiva
legalidade.
2 — Atos de gestão de recursos humanos:
2.1 — Superintender e gerir os recursos humanos pertencentes ao
mapa de pessoal dos SASUTAD;
2.2 — Autorizar o recrutamento, celebração, prorrogação, renovação
e rescisão de contratos dos trabalhadores em funções públicas;
2.3 — Autorizar a abertura de procedimentos concursais para postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e designar os respetivos
júris;
2.4 — Proferir o despacho de homologação previsto no n.º 2 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, no âmbito dos procedimentos
concursais realizados para a ocupação dos postos de trabalho previstos
no mapa de pessoal dos Serviços de Ação Social;
2.5 — Aprovar os temas das provas de conhecimentos a que se refere
o n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e do
artigo 9.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro;
2.6 — Autorizar os atos relacionados com a mobilidade e cedência
de interesse público de trabalhadores, nos termos dos artigos 58.º a 65.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com a redação dada pela Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro;
2.7 — Autorizar a definição dos horários dos trabalhadores nos termos
dos artigos 132.º a 141.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções
Públicas aprovado no anexo I da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro;
2.8 — Autorizar a mobilidade de trabalhadores nos termos dos artigos 58.º a 65.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro;
2.9 — Autorizar a definição dos horários dos trabalhadores nos termos dos artigos 132.º a 141.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro;
2.10 — Autorizar a atribuição de abonos e regalias a que os trabalhadores tenham direito, nos termos da lei;
2.11 — Autorizar a passagem ao regime de trabalho a tempo parcial
e regresso ao regime de tempo inteiro, nos termos dos artigos 142.º a
148.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro;
2.12 — Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, nos termos
dos artigos 158.º e seguintes da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro;
2.13 — Justificar ou injustificar faltas, conceder licenças por períodos
até 60 dias, com exceção da licença sem vencimento por um ano por
motivo de interesse público, bem como autorizar o regresso à atividade;
2.14 — Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o respetivo
plano anual, nos termos da lei em vigor;
2.15 — Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido, nos
termos da lei;
2.16 — Homologar avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos
termos do disposto no n.º 3 do artigo 60.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de
dezembro, com a última redação dada pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de
dezembro, incluindo a decisão das reclamações; bem como presidir ao
conselho coordenador da avaliação dos Serviços de Ação Social, nos
termos do disposto no n.º 5 do artigo 58.º da Lei n.º 66-B/2007, e a prática
de atos associados ao exercício de tais funções; nomear o avaliador nos
termos do n.º 7 do artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro,
bem como praticar todos os atos necessários à eleição e funcionamento
da comissão paritária, incluindo a designação dos representantes da
Administração na comissão paritária;
2.17 — Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação
ou outras iniciativas semelhantes que decorram em território nacional;
2.18 — Praticar todos os atos relativos a aposentação dos trabalhadores, salvo no caso de aposentação compulsiva, e, em geral, todos os atos
respeitantes ao regime de segurança social da função pública, incluindo
os referentes a acidentes de trabalho;
2.19 — Nomear instrutores de processos disciplinares e de inquéritos
por mim ordenados que não sejam, desde logo, nomeados por meu
despacho, bem como os secretários propostos;
2.20 — Autorizar a prorrogação dos prazos a que se referem o n.º 1
do artigo 39.º e o n.º 2 do artigo 68.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008,
de 9 de setembro;
2.21 — Determinar a suspensão prevista no artigo 45.º do Estatuto
Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, sob proposta do instrutor
do respetivo processo;
2.22 — Autorizar a aquisição de passes sociais ou assinatura, para
utilização de transporte relativamente a deslocação em serviço oficial,
sempre que desse sistema resultem benefícios sociais e económicos
para os serviços;
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2.23 — Autorizar deslocações em serviço no País e estrangeiro, incluindo o próprio, com possibilidade de utilização de veículo próprio,
bem como o processamento dos correspondentes abonos nos termos
legais e desde que devidamente autorizados e cabimentados;
2.24 — Autorizar que as viaturas afetas aos Serviços de Ação Social
possam ser conduzidas, por motivo de serviço, por trabalhadores que não
tenham a categoria de motorista, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 490/99, de 17 de novembro;
2.25 — Efetuar, desde que cobertos por receitas próprias, seguros de
bens imóveis e também de doença e de risco dos seus trabalhadores que
se desloquem, em serviço, ao estrangeiro ou de individualidades estrangeiras que, com caráter transitório, prestem qualquer tipo de funções
nos serviços, desde que cobertos por receitas próprias e previamente
autorizados e cabimentados;
2.26 — Qualificar como acidentes em trabalho os sofridos pelos trabalhadores e autorizar o processamento das respetivas despesas, desde
que observadas as formalidades legais, incluindo a sua autorização e
cabimentação;
2.27 — Autorizar a prestação de serviços e a venda de produtos
próprios, fixando os respetivos preços;
2.28 — Aprovar os autos de receção provisória e definitiva de empreitadas de obras públicas ou de fornecimento de bens móveis, bem
como autorizar a liberação de cauções, nos termos legais;
2.29 — Autorizar transferências para instituições particulares no
âmbito da ação dos respetivos serviços;
2.30 — Atribuir apoios aos estudantes no quadro da ação social escolar, ao abrigo do Regulamento de Atribuições de Bolsas de Estudo a
Estudantes do Ensino Superior, conjugado com a alínea f) do n.º 1 e o
n.º 4 do artigo 92.º e o n.º 3 do artigo 128.º do RJIES.
3 — Atos de gestão orçamental e de realização de despesas:
3.1 — Participar na gestão financeira e execução do orçamento e gerir
as dotações anualmente atribuídas aos SASUTAD, propondo alterações
orçamentais e o plano de execução pertinente;
3.2 — Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 500 000,
cumpridos os pressupostos e regras legais;
3.3 — Celebrar contratos de locação de bens móveis, aquisição de
bens móveis, aquisição de serviços e de empreitadas de obras públicas,
em representação da Universidade, até ao limite de € 500 000, salvo
quando legalmente exigido;
3.4 — Praticar todos os atos preparatórios e de execução dos atos
em matéria da contratação pública, legal ou regularmente fixados, velando, igualmente, pelas pré-cabimentação e cabimentação das despesas;
3.5 — Propor e concretizar o abate de bens do imobilizado corpóreo,
obsoletos ou inutilizados e integralmente amortizados, e, no âmbito do
orçamento, transferências entre rubricas de classificação económica de
despesas correntes e de despesas de capital, bem como, autorizar o processamento de despesas cujas faturas, por motivo fundamentado e ponderoso, hajam entrado nos serviços fora do prazo legal ou regulamentar;
3.6 — Propor e promover, atenta a boa gestão financeira, a realização
de auditorias externas e internas, nos termos legais e regulamentares;
3.7 — Praticar todos os atos que, não envolvendo juízos de oportunidade e conveniência, não possam deixar de ser praticados uma
vez verificados os pressupostos de facto que condicionam a respetiva
legalidade.
4 — Atos de gestão de instalações e equipamentos:
4.1 — Superintender na utilização racional das instalações sob a
gestão dos SASUTAD;
4.2 — Zelar pela boa conservação das instalações e equipamento e
de todo o património, bem como pela existência de condições de higiene e segurança no trabalho nas instalações geridas pelos SASUTAD;
4.3 — Promover a elaboração de planos anuais e plurianuais de reequipamento em função das necessidades previstas e da evolução tecnológica;
5 — Delegação de assinatura — em relação às matérias acima referidas e, bem assim, no que respeita a todos os assuntos de administração
ordinária, fica a ora delegada autorizada a assinar todos os documentos
e expediente conexo, sem prejuízo dos casos em que devam ser presentes por razões de ordem legal ou de relacionamento interinstitucional.
6 — Subdelegação de competências — em relação às matérias acima
referidas, fica a ora delegada autorizada a subdelegar nos dirigentes
intermédios as competências por mim delegadas.
7 — A delegação a que se refere o presente despacho é concedida
sem prejuízo dos poderes de avocação, superintendência e revogação
do delegante, nos termos gerais de direito.
8 — A presente delegação de competências produz efeitos a partir
da data da sua publicação no Diário da República, considerando-se
ratificados os atos entretanto praticados nas matérias ora delegadas
desde 29 de julho de 2013.
21 de outubro de 2013. — O Reitor, António Augusto Fontainhas
Fernandes.
207337283

