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nismos de convergência do regime de proteção social da função pública
com o regime geral da segurança social);
t) Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis
n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro e
66-B/2012, de 31 de dezembro (Estabelece o sistema integrado de gestão
e avaliação de desempenho na Administração Pública);
u) Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro (Montantes pecuniários da tabela remuneratória única);
v) Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril (Regulamenta a tramitação do procedimento concursal).
13.1.2 — A entrevista profissional de seleção (EPS) visa avaliar,
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
A entrevista profissional de seleção é avaliada segundo os níveis
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente,
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16,
12, 8 e 4 valores.
13.2 — Caso o candidato se encontre na situação do n.º 2 do artigo 53.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (seja titular da categoria e se
encontre ou, tratando-se de candidato colocado em situação de mobilidade especial, se tenha por último encontrado, a cumprir ou a executar
a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de
trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado) e a não ser
que os afaste por escrito, os métodos de seleção adotados são:
a) Avaliação curricular (AC);
b) Entrevista profissional de seleção (EPS).
13.2.1 — A avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional,
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.
A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com
valoração até às centésimas.
13.3 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção,
nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, e por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do
n.º 30 da referida Portaria.
Os candidatos aprovados em cada método são convocados para a
realização do método seguinte através de notificação, por uma das
formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da
mesma Portaria.
14 — Classificação final:
14.1 — A classificação final (CF) será obtida numa escala de 0 a
20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
CF = (PC × 70 %) + (EPS × 30 %)
14.2 — Para os candidatos na situação prevista no n.º 2 do artigo 53.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (sejam titulares da categoria
e se encontrem ou, tratando-se de candidatos colocados em situação de
mobilidade especial, se tenham por último encontrado, a cumprir ou a
executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras dos
postos de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado),
a classificação final (CF) será obtida numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se a valoração até às centésimas, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
CF = (AC × 70 %) + (EPS × 30 %)
14.3 — É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido
uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe
sendo aplicado o método ou fase seguintes.
A falta da comparência dos candidatos a qualquer dos métodos de
seleção é equivalente à desistência do presente concurso.
14.4 — Será elaborada uma lista unitária final de ordenação dos
candidatos, ainda que, no procedimento, lhe tenham sido aplicados
diferentes métodos de seleção. Em caso de igualdade de valoração,
serão adotados os critérios de ordenação preferencial estabelecidos no
artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009.
15 — Publicitação dos resultados — a publicitação da lista unitária de
ordenação final dos candidatos, bem como dos resultados dos métodos
de seleção intercalar, é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público desta Faculdade e colocada
no local próprio da página eletrónica da Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa, em www.fba.ul.pt.

15.1 — As atas do Júri respeitantes ao presente concurso, onde constam
os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração
final do método, serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
16 — Política de igualdade — 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.
17 — Júri:
Presidente — Nuno Filipe Amaro da Cruz — Chefe da Divisão
Académica e de Recursos Humanos da Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa;
Vogais efetivos — Helena Maria Costa da Cunha Barreira — Chefe
de Divisão da Área Académica e de Recursos Humanos da Faculdade
de Farmácia da Universidade de Lisboa; Gabriela Alexandra Pereira dos
Santos Sousa Rosa, técnica superior da Divisão Académica e de Recursos Humanos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.
Vogais suplentes — Ana Catarina Lima Caria Pereira — técnica superior da Área de Apoio Técnico às Aulas (Laboratórios e Estúdio de
Fotografia) da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa;
Ricardo Miguel Carreira Geraldes — Diretor do Departamento de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa.
O Presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
primeiro vogal efetivo.
20 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Auxiliar Luís Jorge
Gonçalves.
207517095

Faculdade de Farmácia
Contrato (extrato) n.º 18/2014
Por despacho de 24 de julho de 2013, do Reitor da Universidade de
Lisboa:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com a Lic. Maria Inês Horta Rolim, para exercer funções de
Assistente Convidado a 20 % para o Departamento de Microbiologia e
Imunologia, com início a 27 de setembro de 2013, válido por um ano,
eventualmente renovável, com remuneração correspondente a 20 % da
categoria de Assistente no escalão 1 e índice 140 da carreira docente
universitária, nos termos das disposições conjugadas do artigo 20.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e dos artigos 32.º e 69.º do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo ao Decreto-Lei
n.º 205/2009 de 31 de agosto.
8 de janeiro de 2014. — O Secretário-Coordenador, Alfredo Ferreira
Moita.
207520764

Faculdade de Psicologia
Despacho n.º 741/2014
Por despacho de 30 de dezembro de 2013 da Diretora da Faculdade
de Psicologia da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de
competências, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, em período experimental, por cinco anos,
após aprovação em concurso, da Doutora Carla Alexandra Mesquita
Crespo, para exercer funções como professora auxiliar na Faculdade
de Psicologia da Universidade de Lisboa, com o vencimento correspondente ao Escalão 1, Índice 195. O presente contrato de trabalho
em funções públicas produz todos os seus efeitos a partir de 30 de
dezembro de 2013. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
30 de dezembro de 2013. — A Diretora, Prof.ª Doutora Luísa Barros.
207515012

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Despacho n.º 742/2014
A Universidade Nova de Lisboa (UNL), através da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas (FCSH), ao abrigo dos artigos 2.º e 10.º dos

