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iii) Versão eletrónica (pdf) dos dez artigos científicos publicados em
revistas internacionais mencionados no curriculum vitae como os mais
representativos e de outros trabalhos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do júri.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

IX.2 — No curriculum vitae em formato eletrónico (pdf) devem ser
assinalados, em lista própria, os dez trabalhos que o candidato considera
mais representativos, nomeadamente no que respeita à sua contribuição
para o desenvolvimento e evolução da área disciplinar em que é aberto o
concurso. Deve ainda ser indicado para cada publicação referida o respetivo DOI, bem como o número de citações, indicando a respetiva fonte.
IX.3 — Esta seleção deve ser acompanhada de uma descrição justificativa sucinta em que o candidato explicita a sua contribuição.
IX.4 — As instruções e ficheiros de apoio para a apresentação da
candidatura em suporte digital encontram-se disponíveis na página internet da Direção de Recursos Humanos do Instituto Superior Técnico,
no endereço:

Regulamento (extrato) n.º 385/2014

http://drh.ist.utl.pt/docentes-e-investigadores/recrutamento-docentese-investigadores/pessoal-docente-de-carreira/
IX.5 — O candidato posicionado em 1.º lugar na lista unitária de ordenação final deve proceder à entrega na Direção de Recursos Humanos do
Instituto Superior Técnico, como decorre da declaração sob compromisso
de honra a que alude o antecedente n.º 1, dos documentos comprovativos
de que reúne as condições legalmente necessárias para a constituição
de uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
com o Instituto Superior Técnico, no prazo improrrogável de 10 dias,
contados da data em que for notificado para proceder à referida entrega,
conforme estabelecido no art. 29 do Regulamento.
X — Idioma
Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados
em língua Portuguesa ou Inglesa.
XI — Constituição do Júri
O júri é constituído pelos seguintes professores que, no entendimento
do Conselho Científico do Instituto Superior Técnico, pertencem à área
disciplinar para a qual foi aberto o presente concurso:
Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa
Vogais:
Manuel Pinheiro Fernnades de Sá, Professor Catedrático da Faculdade
de Arquitetura da Universidade do Porto;
Maria Regina Faia Martins Salvador, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas daUniversidade de Lisboa;
José Fernando Gomes Mendes, Professor Catedrático da Escola de
Engenharia da Universidade do Minho;
Fernando José Silva e Nunes da Silva, Professor Catedrático do
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa;
Luís Guilherme de Picado Santos, Professor Catedrático do Instituto
Superior Técnico da Universidade de Lisboa.
ANEXO
Declaração sob compromisso de honra
… (nome), candidato ao concurso para recrutamento de … posto(s)
de trabalho de Professor … existente(s) no mapa de pessoal do Instituto
Superior Técnico, declara, sob compromisso de honra, que preenche
todos os requisitos de admissão ao presente concurso que vêm previstos na lei, em especial no Capítulo IV do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, nos Regulamentos, em especial no Regulamento Geral de
Concursos para recrutamento de Professores Catedráticos, Associados e
Auxiliares da Universidade de Lisboa, e no presente Edital.
O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas
declarações implica a sua exclusão do presente concurso, sem prejuízo da
participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
O declarante tem pleno conhecimento de que, caso venha a ser colocado em lugar elegível para contratação na ordenação final homologada
do presente concurso, dispõe de um prazo improrrogável de 10 dias
úteis, contados da notificação daquela ordenação final, para apresentar,
no Instituto Superior Técnico, documentos comprovativos de que possui
os requisitos exigidos para admissão ao presente concurso.
O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação
dos documentos comprovativos referidos no parágrafo anterior, por
motivo que lhe seja imputável, determina a sua exclusão do presente
concurso.
... (local), ... (data), ... (assinatura)
19 de agosto de 2014. — O Presidente, Professor Doutor Arlindo
Oliveira.
208040176

Reitoria

Alteração do Regulamento de Doutoramentos
da Universidade Nova de Lisboa
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 12.º dos Estatutos da
Universidade Nova de Lisboa, aprovados pelo Despacho Normativo
n.º 42/2008, de 18 de agosto de 2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de 26 de agosto de 2008, consultado o Colégio
de Diretores, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 do artigo 15.º dos
mesmos Estatutos, aprovo a seguinte alteração ao Regulamento de Doutoramentos da Universidade Nova de Lisboa, Regulamento n.º 265/2007,
de 27 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 196,
de 11 de outubro de 2007:
Artigo 1.º
Alteração ao Regulamento de Doutoramentos
da Universidade Nova de Lisboa
O artigo 10.º do Regulamento de Doutoramentos da Universidade
Nova de Lisboa passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 10.º
[...]
1 — [...].
2 — [...]:
a) Pelo reitor, que preside, podendo este delegar a presidência
num vice-reitor ou no presidente do conselho científico da respetiva
unidade orgânica; na falta ou impedimento destes, poderá a presidência do júri ser assegurada por um professor catedrático ou por um
investigador coordenador dessa unidade orgânica;
b) [...]
c) [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].»
Artigo 2.º
Entrada em vigor
A alteração introduzida pelo presente despacho no Regulamento de
Doutoramentos da Universidade Nova de Lisboa entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação no Diário da República.
8 de agosto de 2014. — O Reitor, António Manuel Bensabat Rendas.
208038419

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Aviso n.º 9658/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência
de procedimento concursal comum, aberto pelo Aviso n.º 10632/2013,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 165, de 28 de agosto
de 2013, por despacho do Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa,
de 18/06/2014, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com a Lic.ª Ana Isabel Rosa
dos Santos Reis, na carreira e categoria de Técnico Superior do mapa
de pessoal do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, com início em
15/07/2014.
A trabalhadora fica posicionada na 2.ª posição remuneratória da carreira de Técnico Superior, no nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas.
A presente contratação é sujeita a período experimental de 180 dias,
tendo sido designado o seguinte júri para acompanhar o período experimental:
Presidente: Professora Doutora Lenea Campino, Professora Catedrática e Diretora do Serviço de Interesse Comum do IHMT;

