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http://www.psicologia.ulisboa.pt, devendo o/a candidato/a manifestar
o seu consentimento para que as comunicações e notificações, no âmbito do procedimento concursal, possam ter lugar por correio eletrónico
indicando o respetivo endereço.
IX.2 — Na instrução da candidatura devem ser submetidos os seguintes documentos:
a) Curriculum vitae (CV) do/a candidato/a, em formato PDF, organizado de forma a responder separadamente a cada uma das vertentes e
critérios explicitados no ponto V deste Edital. Em particular, para cada
publicação, devem ser indicados, quando disponíveis, o Quartil nas
bases Web of Science ou SCOPUS;
b) Projeto científico e pedagógico, relativo às linhas de investigação
e de docência na área disciplinar para as quais é aberto o concurso a que
o/a candidato/a propõe dedicar-se na FPUL, obedecendo aos seguintes
requisitos: apresentação dos principais problemas aos quais pretende
dedicar a sua investigação futura e a docência, contextualizando-os no
atual estado da arte nessa área; descrição, sistematizada e sucinta, das
estratégias de investigação que o/a candidato/a se propõe adotar, para
desenvolver a sua investigação e resolver ou contribuir para a resolução
dos problemas por si enunciados; descrição sucinta de unidades curriculares ou cursos que se propõe criar no âmbito da formação dada na
FPUL; contribuição para o desenvolvimento do Centro de Investigação
em Ciência Psicológica da FPUL (CICPSI); explicitação das razões e
motivações das suas escolhas;
c) Versão eletrónica, em formato PDF, dos 3 a 6 trabalhos que o/a
candidato/a considera melhor representarem as suas mais significativas
contribuições para o avanço do conhecimento na área ou áreas para as
quais é aberto o concurso;
d) Declaração sob compromisso de honra de que o/a candidato/a
cumpre os requisitos de admissão ao concurso previstos no Edital e na
lei (em anexo).
X — Idioma
Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados
em língua portuguesa ou inglesa.
XI — Constituição do Júri
Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 46.º do ECDU e no artigo 14.º
do Regulamento, o Júri é composto pelos seguintes membros:
Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa
Membros:
Doutor Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira, Professor Catedrático da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra;
Doutora Ana Margarida Soares Lopes Passos, Professora Associada
do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa;
Doutora Filipa Vieira da Silva Castanheira, Professora Associada
com Agregação da Faculdade de Economia da Universidade Nova de
Lisboa;
Doutora Maria Eduarda Carlos Castanheira Fagundes Duarte, Professora Catedrática da Faculdade de Psicologia da Universidade de
Lisboa;
Doutora Maria José Chambel Soares, Professora Associada com
Agregação da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.
16 de maio de 2019. — O Diretor, Prof. Doutor Luís Curral.
ANEXO
Declaração sob compromisso de honra
… (nome), candidato/a ao concurso para recrutamento de um posto de
trabalho de Professor/a Auxiliar existente no mapa de pessoal da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, declara, sob compromisso
de honra, que reúne os requisitos previstos no artigo 17.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, bem como os exigidos no artigo 41.º-A do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, republicado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de
31 de agosto e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, 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/A 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/A declarante tem pleno conhecimento de que, caso venha a ser
colocado/a 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, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa,
documentos comprovativos de que possui os requisitos exigidos para
admissão ao presente concurso.
O/A 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).

312307134

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Aviso (extrato) n.º 9462/2019
Por despacho de 26 de fevereiro de 2019, do Presidente do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas por delegação de competências:
Doutora Patrícia Jardim Trindade Martins da Palma Pereira Lopes,
na sequência de aprovação em procedimento concursal foi autorizada
a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, em regime de tenure em dedicação exclusiva, na categoria de Professora Associada, na área disciplinar de Gestão, do mapa
de pessoal do Instituto Superior de Ciências e Sociais e Políticas, com
direito à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 220 da tabela
remuneratória aplicável aos docentes universitários, produzindo efeitos
a 01 de março de 2019.
18 de março de 2019. — O Presidente do ISCSP, Prof. Cat. Manuel
Meirinho.
312302906

UNIVERSIDADE DO MINHO
Aviso n.º 9463/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho,
torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura,
pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o
exercício de atividades de investigação científica na área científica de
Ciências Biomédicas, Ref.ª CTTI-61/19-ICVS (1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
13 de maio de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312307426
Aviso n.º 9464/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício
de atividades de investigação científica na área científica de Psicologia,
Ref.ª CTTI-86/19-CIPSI (1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
13 de maio de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312308869
Aviso n.º 9465/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-

