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16.3 — Entrevista Profissional de Seleção — Visa avaliar, de forma
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, bem como a capacidade de comunicação e o
relacionamento interpessoal.

UNIVERSIDADE DO PORTO

a) Por cada candidato será elaborada uma ficha individual, contendo
o resumo dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles.
b) A Entrevista Profissional de Seleção será valorada, para os candidatos que a tenham completado, através dos níveis classificativos de
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
c) A Entrevista Profissional de Seleção valorada com reduzido e
insuficiente é eliminatória do procedimento.

Despacho (extrato) n.º 3485/2014

16.4 — A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 valores através da aplicação da seguinte fórmula:
em que:

CF = 0,40 AC + 0,30 EAC + 0,30 EPS

CF = Classificação final
AC = Avaliação curricular
EAC = Entrevista de avaliação de competências
EPS = Entrevista profissional de seleção
17 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização
dos métodos de seleção, por notificação, 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 3 do artigo 30.º da
mesma Portaria. A notificação indicará o dia, hora e local da realização
dos métodos de seleção.
18 — 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 dos interessados nos termos do
Código do Procedimento Administrativo.
19 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos
têm acesso às atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação
e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar,
desde que o solicitem.
20 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em
local visível e público no átrio da Reitoria da Universidade Nova de
Lisboa e disponibilizada na sua página eletrónica.
21 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível
e publico no átrio da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa e disponibilizada na sua página eletrónica.
22 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate
a adotar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro.
23 — Remuneração: na sequência do procedimento concursal irá ser
proposta ao candidato selecionado a segunda posição remuneratória
da carreira e categoria de técnico superior, a que corresponde o nível
remuneratório 15, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de
31 de julho, de acordo com a verba disponível cabimentada.
24 — 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
discriminação”.
25 — O Júri terá a seguinte composição:
Presidente: Professor Doutor Válter José da Guia Lúcio, Pró-Reitor
da Universidade Nova de Lisboa
Vogais efetivos:
Lic.ª Fernanda Martinez Cabanelas Antão, Administradora da Universidade Nova de Lisboa, que substitui a presidente nas suas faltas e
impedimentos.
Arq. Carla Maria Farias Curado Matias, Diretora de Serviços da
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.
Vogais suplentes:
Arq. David Ribas Maranha, Técnico Superior da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.
Lic.ª Teresa Alexandra Alves da Silva Ribeiro, Diretora de Serviços
da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa
25 de fevereiro de 2014. — A Administradora, Fernanda Martinez
Cabanelas Antão.
207648429

Reitoria
Por despacho de 3 de outubro de 2013, do Diretor da Faculdade de
Arquitetura da Universidade do Porto, Prof. Doutor Carlos Guimarães,
foi autorizada a mobilidade interna na categoria de Técnico Superior, de
Paula Moreno Hong, para exercer funções na Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT), nos termos do disposto do n.º 2 do artigo 60.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 18.º da
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, com efeitos a 1 de novembro de 2013.
25 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C.D. Marques dos Santos.
207649385
Despacho (extrato) n.º 3486/2014
Por despachos do Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e do Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior, de 9 de
agosto de 2013 e de 16 de outubro de 2013, respetivamente, foi concedida
à Professora Auxiliar Belmira Almeida Ferreira Neto licença sem vencimento para o exercício de funções em organismo internacional — Joint
Research Centre of the European Commission, pelo período de três anos,
com efeitos a partir de 1 de outubro de 2013, ao abrigo do disposto no
artigo 73.º, n.os 1, alínea e) e 2 e do artigo 89.º n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas. Não são devidos emolumentos).
25 de fevereiro de 2014. — O Reitor, José C.D. Marques dos Santos.
207649288

Faculdade de Desporto
Despacho (extrato) n.º 3487/2014
Por despacho de 3 de fevereiro de 2014 do Diretor, por delegação,
foi concedida autorização de licença sem remuneração, ao abrigo do
artigoº 234.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, a Pedro Nuno Sinde
de Oliveira Vasconcelos Novais técnico superior desta Faculdade, com
efeitos a partir de 31 de março a 30 de junho de 2014. (Não carece de
visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
25/02/2014. — O Diretor, Jorge Olímpio Bento.

207647213

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Declaração de retificação n.º 235/2014
Por ter sido publicado com inexatidão, no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 17 de fevereiro de 2014, a p. 4830, o despacho (extrato)
n.º 2558/2014, retifica-se que onde se lê «com início a 1 de agosto de
2012» deve ler-se «com início a 1 de agosto de 2013».
25 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Vito Carioca.
207646428

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Escola Superior de Educação
Despacho n.º 3488/2014
Considerando:
1 — O n.º 2 do artigo 36.º do Código de Procedimento Administrativo;
2 — O disposto no n.º 4 do artigo 15.º do Despacho n.º 12486/2010
de 02 de agosto, que aprovou o “Regulamento para Atribuição do Título
de Especialista no Instituto Politécnico do Porto” publicado no Diário
da República, 2.ª série n.º 148 de 02 de agosto;
3 — O n.º 2 do Despacho n.º 6896/2011, publicado em Diário da
República, 2.ª série n.º 85 de 03 de maio de 2011.
Subdelego no Presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola
Superior de Educação do Porto, Professor Doutor Luís Maria Fernandes
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Areal Rothes, a presidência do júri das provas para atribuição do título de
especialista na área de Formação de Professores do Ensino Básico 1CEB,
requeridas pela candidata Maria Inês de Sousa Rodrigues Sarmento.
24 de fevereiro de 2014. — O Presidente, Paulo Pereira, Prof. Coordenador.
207645212

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

António Augusto Martins Oliveira Vicente, professor associado com
agregação da Escola de Engenharia da Universidade do Minho;
Maria Isabel Filipe de Oliveira Braga da Cruz, colaboradora da PortugalFoods na área do Knowledge Dvision;
Henrique Manuel Crujo Mendes Palma, presidente do Colégio de
Engenharia Alimentar da Ordem dos Engenheiros Técnicos;
Ivo Manuel Mira Abreu Rodrigues, engenheiro especialista em Tecnologia Alimentar da Ordem dos Engenheiros Técnicos.
24 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo, Rui Alberto Martins Teixeira.
207648745

Despacho n.º 3489/2014
Considerando que:
O Mestre em Empreendedorismo e Inovação na Indústria Alimentar,
Rui Pedro Carvalho Fernandes Lima requereu ao presidente do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) a realização das provas públicas
para atribuição do título de especialista na área científica de Indústrias
Alimentares;
De acordo com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 206/2009,
de 31 de agosto, e no artigo 12.º do Regulamento para atribuição do título
de especialista no Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC),
aprovado pelo Despacho n.º 4402/2011, publicado na 2.ª série do Diário
da República, n.º 49, de 10 de março de 2011, compete ao presidente do
IPVC a nomeação dos júris que apreciam as provas públicas quando o
Instituto se constitui como instituição instrutora;
Por força dos normativos legais acima mencionados, o presidente do
júri é o presidente do IPVC, que, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto, delega, com a faculdade de
subdelegar, na diretora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste
Instituto Maria Manuela de Lemos Vaz Velho, professora coordenadora.
Nomeia, ainda, como vogais:
Manuel Rui Fernandes Azevedo Alves, professor coordenador da
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo;

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho (extrato) n.º 3490/2014
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, faz-se público que por despacho, respetivamente
de 29.11.2013 e de 06.12.2013, do Senhor Secretário de Estado da
Administração Pública, foi autorizada a rescisão por mútuo acordo, do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado a
Maria Goreti Costa Pinto Ferreira e a Helena Paula Correia Pinheiro
Santos, ambas com a categoria de assistente operacional do mapa de
pessoal dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria,
por acordo celebrado ao abrigo do artigo 225.º do RCTFP, conjugado
com a Portaria n.º 221-A/2013, de 8 de julho, com efeitos a partir de
31 de dezembro de 2013.
25 de fevereiro de 2014. — O Administrador dos Serviços de Ação
Social, Miguel Júlio Teixeira Guerreiro Jerónimo.
207648056

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E. P. E.
Declaração de retificação n.º 236/2014
Por ter sido mandado publicar com inexatidão o despacho
n.º 1934/2014, no qual o conselho de administração delega as competências que lhe estão atribuídas para autorizar os pedidos de transporte
de doentes, desde que verificados os pressupostos legais, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2014,
retifica-se que onde se lê:
«1 — Na Dr.ª Gabriela Peixoto, Administradora Hospitalar do
Departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos, e
responsável pelo transporte de doentes, com faculdade de subdelegar
no Dr. Pedro Silva, Responsável pelo Núcleo de Transportes.
2 — No Diretor do Departamento de Emergência, Urgência e
Cuidados Intensivos, com a faculdade de subdelegar nos Chefes de
Equipa de Urgência, os pedidos prescritos fora do horário normal
de expediente.
A presente delegação de competências não exclui a competência
própria do Conselho de Administração delegante para tomar decisões
sobre este assunto.
A presente delegação de competências produz efeitos a 01 de novembro de 2013.»
deve ler-se:
«1 — Na Dr.ª Gabriela Peixoto, administradora hospitalar do Departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos, e do
Nome

Anabela Pereira Matias Dias . . . . . . . . . . . . .
Eunice Maria Duarte Vidal . . . . . . . . . . . . . .

Carreira

Núcleo de Transportes, com faculdade de subdelegar no Dr. Pedro
Silva, responsável pelo Núcleo de Transportes.
2 — No diretor do Departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos, com a faculdade de subdelegar nos chefes de equipa
de Urgência, todos os pedidos urgentes e os pedidos prescritos fora
do horário normal de expediente.
A presente delegação de competências não exclui a competência
própria do Conselho de Administração delegante para tomar decisões
sobre este assunto.
A presente delegação de competências produz efeitos a 1 de julho
de 2013, ficando, por este meio, ratificados todos os atos entretanto
praticados no âmbito dos poderes agora delegados.»
19 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração, Pedro M. H. Nunes.
307641908

CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 3254/2014
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que os trabalhadores
do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E., a seguir indicados, cessaram o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
ao abrigo do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo, regulamentado
pela Portaria n.º 221-A/2013, de 8 de julho:
Categoria

Assistente Técnico . . . . . . . . . . . . . . . Coordenador Técnico. . . . . . . . . . . . . .
Assistente técnico. . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Técnico . . . . . . . . . . . . . . . .

Produção
de efeitos

31/01/2014
31/12/2013

