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3 — Outros aspectos relevantes:
Conhecimento do sistema de ensino a distância, bem como das 

actividades da Universidade Aberta;
Conhecimento do tecido social, económico, cultural e demográ-

fico do local e da região do Centro Local de Aprendizagem a que se 
candidata.»

3 — No n.º 16 do aviso, rectifica -se que onde se lê «Para efeitos 
de valoração final, a avaliação curricular terá a ponderação de 60 % a 
entrevista de avaliação de competências terá a ponderação de 40 %.» 
deve ler -se «Para efeitos de valoração final, a avaliação curricular terá 
a ponderação de 40 % e a entrevista de avaliação de competências terá 
a ponderação de 60 %.».

4 — No n.º 19 do aviso, rectifica -se que onde se lê «Forma de apre-
sentação da candidatura — as candidaturas são formalizadas obriga-
toriamente através do formulário disponível na página da UAb em 
http://www.univ -ab.pt acompanhado dos documentos aí mencionados e 
enviadas por correio registado para: Universidade Aberta — referência 
D184/R/2009 — Rua da Escola Politécnica n.º 141 -147 — 1269 -001 
Lisboa. Opcionalmente, pode proceder à sua entrega na Portaria da 
Universidade na mesma morada, contra recibo de entrega.» deve ler -se 
«Forma de apresentação da candidatura — as candidaturas são formaliza-
das obrigatoriamente e para cada Centro Local de Aprendizagem através 
do formulário disponível na página da UAb em http://www.univ -ab.pt 
acompanhado dos documentos aí mencionados, e de um requerimento, 
dirigido ao reitor da Universidade Aberta, onde conste a identificação 
do Centro Local de Aprendizagem a que se candidata, bem como da 
justificação fundamentada da respectiva candidatura a esse Centro Lo-
cal de Aprendizagem e enviadas por correio registado para: Universi-
dade Aberta — referência D184/R/2009 — Rua da Escola Politécnica 
n.º 141 -147 — 1269 -001 Lisboa. Opcionalmente, pode proceder à sua 
entrega na Portaria da Universidade na mesma morada, contra recibo 
de entrega.».

5 — O prazo para apresentação de candidaturas estabelecido no n.º 18 
do aviso recomeça a sua contagem a partir da data da publicação da 
presente rectificação.

6 — Mantêm -se válidas todas as candidaturas já apresentadas, po-
dendo os candidatos, se assim o entenderem, entregar documentação 
complementar que eventualmente actualize ou acrescente elementos 
de informação considerados relevantes para a apreciação das suas can-
didaturas.

27 de Novembro de 2009. — O Reitor, Carlos António Alves dos 
Reis.
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 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Aviso n.º 22146/2009

Procedimento concursal comum de recrutamento
para preenchimento de um posto de trabalho

de técnico superior da carreira técnica superior
1 — Nos termos do disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008, 

de 27 de Fevereiro (LVCR), conjugado com o artigo 19.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, torna-se público que por despacho do 
Reitor da Universidade da Beira Interior, do dia 24 de Novembro de 
2009, se encontra aberto procedimento concursal na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo 
em vista o preenchimento de 1(um) posto de trabalho, da categoria e 
carreira de Técnico Superior, previsto no Mapa de Pessoal da Univer-
sidade da Beira Interior.

2 — Legislação aplicável: o recrutamento rege-se nos termos da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31 de Julho, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro e a Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de Janeiro.

3 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo n.º 4 e no artigo 54.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, declara-se não estarem cons-
tituídas reservas de recrutamento próprias, presumindo-se igualmente 
a inexistência de reservas de recrutamento constituídas pela Entidade 
Centralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento (EC-
CRC), porquanto não foram publicitados quaisquer procedimentos nos 
termos dos artigos 41.º e seguintes da referida Portaria.

4 — Local de trabalho — Divisão de Contabilidade e Patrimó-
nio — Serviços Administrativos da Universidade da Beira Interior.

5 — Caracterização do posto de trabalho:
— Prática de contabilidade orçamental e patrimonial (POC-Edu-

cação);

— Noções de Contabilidade Analítica;
— Manuseamento analítico de instrumentos de demonstrações finan-

ceiras, tanto na vertente orçamental como na vertente patrimonial;
— Conhecimento dos Sistemas Orçamentais e de prestação de contas: 

SOE, SICPIDDAC e SIGO;
— Experiência profissional nas áreas indicadas;

6 — Requisitos de admissão previstos no artigo 8.º da LVCR:
Podem ser opositores ao procedimento concursal os trabalhadores 

que até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas 
reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos:

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

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções pública ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7 — Por despacho do Reitor de 24 de Novembro de 2009, tendo em 
conta a natureza técnica das tarefas a executar e a urgência de Serviço de 
que se reveste o procedimento, em caso de impossibilidade de ocupação 
do posto de trabalho por trabalhador com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, procede-se ao recrutamento de traba-
lhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado 
ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público.

8 — Nível habilitacional exigido — Licenciatura em Gestão, sem 
possibilidade de substituição ao nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional.

9 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de Janeiro, não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares 
da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos 
aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente pro-
cedimento.

10 — Forma da candidatura:
10.1 — A candidatura é apresentada em formulário próprio, aprovado 

pelo Despacho n.º 11321/2009, de 8 de Maio, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 89, disponibilizada no site electrónico da 
Universidade da Beira Interior http://www.ubi.pt, área institucional, 
recursos humanos, procedimento concursal, podendo ser entregues, 
pessoalmente, durante o horário normal de expediente (das 9h 30 m às 
12h 30 m e 14h 30 m às 17) na morada a seguir indicada, ou remetidas 
por correio, registado e com aviso de recepção, até ao termo do prazo, 
para Divisão de Expediente e Pessoal, Serviços Administrativos, Con-
vento de Santo António, 6201-001 Covilhã.

10.2 — Cada candidato deverá anexar ao requerimento fotocópias 
dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae;
b) Documentos comprovativos das habilitações literárias;
c) Certificados das acções de formação frequentadas, relacionadas 

com a área funcional do lugar para que se candidata;
d) Declaração comprovativa da existência de relação jurídica de 

emprego público previamente estabelecida, bem como da carreira e 
categoria de que seja titular, da actividade que executa e do órgão ou 
serviço onde exerce funções e das avaliações de desempenho obtidas.

10.3 — A falta de qualquer dos documentos atrás mencionados é 
motivo de exclusão.

10.4 — Não são admitidas candidaturas remetidas por correio elec-
trónico.

11 — Métodos de selecção:
Este procedimento concursal comum de recrutamento é urgente face 

à necessidade de preencher o posto de trabalho a ocupar, por forma a 
assegurar a realização das tarefas que lhe são inerentes, bem como a res-
pectiva natureza e grau de especificidade, no uso da faculdade conferida 
pelo n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, sendo 
utilizado como método de selecção obrigatório a avaliação curricular 
(AC) e como método de selecção facultativo a entrevista profissional 
de selecção (EPS):

a) Avaliação Curricular (AC) — Visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipos de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtidos;

b) Entrevista Profissional de Selecção (EPS) — Visa avaliar, de 
forma objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos 
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comportamentais evidenciados, durante a interacção estabelecida entre 
o entrevistador e entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

As ponderações para a valoração final são as seguintes:
a) Avaliação Curricular (AC) — 70 %;
b) Entrevista Profissional de Selecção — 30 %.

12 — São excluídos os candidatos que não realizem qualquer um 
dos métodos de selecção ou das suas fases, não lhes sendo aplicado o 
método ou fase seguinte.

13 — São excluídos do procedimento os candidatos que tenham obtido 
uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de selecção ou 
numa das fases, não lhes sendo aplicado o método ou fase seguinte.

14 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização dos 
métodos de selecção, por notificação, nos termos previstos no artigo 32.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.

15 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, notificados por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b) ou d) do n.º 3 do mesmo artigo, para 
a realização da audiência de interessados nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

16 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do ar-
tigo19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos têm 
acesso às actas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
desde que o solicitem.

17 — Composição e identificação do júri:
Presidente — Prof. Doutor João Carlos Correia Leitão, Administrador 

da UBI;
Vogais efectivos: Licª Maria Fernanda Conceição Santos Azevedo, 

Chefe de Divisão de Contabilidade e Património;
Licª Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro, Chefe 

de Divisão de Expediente e Pessoal.

Vogais suplentes: Licº Carlos Fernandes Roque de Almeida, Técnico 
Superior;

Licª Sónia Maria Pereira Fonseca; Técnica Superior.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e 
impedimentos.

18 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de selec-
ção é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em 
local visível e público dos Serviços Administrativos da Universidade da 
Beira Interior e disponibilizada na sua página electrónica.

19 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será 
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e 
público nos Serviços Administrativos da Universidade da Beira Interior 
e disponibilizada na sua página electrónica.

20 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate 
a adoptar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de Janeiro.

21 — O recrutamento efectua-se, por força do disposto no n.º 4 do ar-
tigo 6.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 54.º da LVCR, pela ordem decres-
cente da ordenação final dos candidatos colocados em situação de mobili-
dade especial, dos candidatos com relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado e, esgotados estes, dos restantes candidatos aprovados.

22 — Posicionamento remuneratório: tendo em conta o disposto no 
artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o posicionamento 
do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da carreira é 
objecto de negociação com a entidade empregadora pública e terá lugar 
imediatamente após o termo do procedimento concursal.

23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição “A 
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma politica de igualdade de oportunidades entre homens e mu-
lheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer discriminação”.

24 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, o presente Aviso é publicitado na 
página electrónica da UBI, por extracto e a partir da sua publicação 
no Diário da República, na Bolsa de Emprego Público, no 1.º dia útil 
seguinte, e num jornal de expansão nacional, por extracto, no prazo 
máximo de 3 dias úteis.

25 — Prazo de validade — O presente procedimento concursal é 
válido para o preenchimento dos postos de trabalho a concurso e para 
os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de Janeiro.

Covilhã e UBI, 2 de Dezembro de 2009. — O Reitor, João António 
de Sampaio Rodrigues Queiroz.

202651602 

 Despacho n.º 26693/2009
Nos termos do artigo 40.º conjugado com o artigo 7.º dos Estatutos 

da Universidade da Beira Interior, aprovados pelo Despacho Normativo 
n.º 45/08, de 21 de Agosto, nomeio, Presidente do Instituto Coordenador 
de Investigação, a Vice -Reitora, Professora Doutora Ana Paula Coelho 
Duarte, professora catedrática da Universidade da Beira Interior.

A presente nomeação tem efeitos a partir de 25 de Setembro de 2009.
Covilhã e UBI, 3 de Dezembro de 2009. — O Reitor, João António 

de Sampaio Rodrigues Queiroz.
202654276 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Despacho (extracto) n.º 26694/2009
Por despacho de 09-10-2009 do Vice-Reitor da Universidade de 

Coimbra, proferido por delegação de competências (DR. 2.ª série, n.º 81, 
de 26 de Abril de 2007). Foi a Doutora Maria de Lurdes Póvoa Fonseca 
Roxo Mateus, Assistente Convidada, do mapa de pessoal da Faculdade 
de Letras desta Universidade, contratada em regime de contrato de 
trabalho em funções publicas por tempo indeterminado, em período 
experimental, como Professora Auxiliar, da mesma Faculdade, por um 
quinquénio, com efeitos retroactivos a 23-06-2009, nos termos do n.º 1 
do artigo 25.º do ECDU, e artigo 18.º da Lei n.º 64-A/2008

(Não carece de verificação do Tribunal de Contas)
03-12-2009. — Reitor, Fernando Jorge Seabra Santos.

202653758 

 Regulamento n.º 487/2009
Nos termos da alínea x) do artigo 49.º e dos artigos 25.º, n.º 1, alí-

nea a), e 26.º, n.º 1, alínea a) dos Estatutos da Universidade de Coimbra, 
homologados pelo Despacho Normativo n.º 43/2008 (2.ª série), de 1 de 
Setembro, o Reitor da Universidade de Coimbra aprova, por seu despa-
cho de 2 de Novembro de 2009, o seguinte regulamento:

Regulamento da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

(para substituir o que foi publicado no Diário da República, 
n.º 237 de 13 de Outubro de 1997)

Preâmbulo
Embora a Universidade de Coimbra possuísse desde muito cedo um 

apreciável acervo bibliográfico para uso dos mestres e escolares, o certo 
é que só em 12 de Fevereiro de 1513 a Biblioteca da Universidade, hoje 
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (BGUC), aparece men-
cionada nos documentos do cartório universitário, podendo concluir -se 
daí que, nessa altura, era já considerável a importância patrimonial e 
cultural dos seus fundos.

Com a transferência para Coimbra, nova época iria iniciar -se na his-
tória da Biblioteca, como mostra o alvará de 17 de Junho de 1541, em 
que D. João III ordena ao Reitor que encontrasse espaço para ela no Paço 
Real, onde acabava de se instalar a Universidade. Passo importante foi a 
criação do cargo de Guarda do Cartório e da Livraria, com a nomeação, 
em 1545, para aquelas funções, do cronista da Índia Fernão Lopes de 
Castanheda, seguindo -se, nos Estatutos de 1559, o seu primeiro regu-
lamento, cujas disposições passariam, com algumas alterações, para os 
Estatutos conferidos à Universidade em 1591 por Filipe I. Os chamados 
Estatutos Velhos, confirmados por D. João IV em 1653, copiaram as 
determinações sobre a biblioteca consignadas nos anteriores.

No início do século XVIII, o reitorado de Nuno da Silva Teles foi 
um período áureo na história da Biblioteca, marcado pela construção 
de novo edifício, a Biblioteca Joanina, autorizada por provisão régia 
de 31 de Outubro de 1716, e cuja construção terminou cerca de dez 
anos depois. D. João V mandou comprar grandes quantidades de livros 
sobre várias áreas do conhecimento. Destas e de outras medidas pode 
ter -se uma ideia aproximada através da consulta do catálogo manuscrito 
elaborado em 1769.

Entretanto, com progressivo incremento, tinham vindo a constituir -se 
as bibliotecas dos colégios universitários (como o Colégio de S. Pedro), 
que ofereciam aos respectivos professores e alunos uma alternativa à lei-
tura presencial na Biblioteca da Universidade e supriam muitas das suas 
lacunas. A reforma pombalina da Universidade, em 1772, configurou 
a criação e o incremento de bibliotecas sectoriais especializadas muito 
ricas, em especial nas novas Faculdades de Filosofia e de Matemática.




