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prática do projeto, mas tendo sempre em atenção o princípio geral de 
que os equipamentos se destinam, em primeira linha, à lecionação.

2 — As requisições de equipamentos deverão ser autorizadas pelo 
Reitor do IADE -U ou em quem este delegar, sendo condição fundamental 
para a sua eventual aprovação a apresentação de um plano em que, entre 
outros, se detalhe o calendário de utilização de cada um dos equipamentos.

3 — O coordenador científico do projeto é o único responsável pela 
utilização dos equipamentos, constituindo -se fiel depositário dos bens 
à sua guarda, com todas as consequências.

CAPÍTULO XIV

Direitos de autor e direitos conexos

Artigo 56.º

Princípio Geral

1 — A criação intelectual, literária, científica ou artística, qualquer 
que seja o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comu-
nicação, o objetivo ou o destino, cuja autoria pertença a um ou mais 
estudantes do IADE -U, bem como as interpretações ou execuções de 
quaisquer obras realizadas por esses estudantes, gozam da proteção que 
a lei lhes confere.

2 — Tendo em consideração o acima referido, o estudante atribui ao 
IADE -U, originariamente, todos os direitos patrimoniais de autor ou 
direitos conexos relativos às obras ou às prestações por si realizadas 
no âmbito da sua atividade curricular e ou levadas a cabo, total ou 
parcialmente, com recurso aos meios, equipamentos, instalações ou 
financiamentos do IADE -U ou por este angariados.

3 — O estudante ou estudantes não poderão divulgar, comunicar, 
difundir, apresentar, por qualquer forma reproduzir, alugar ou colocar 
à disposição do público essas obras de sua autoria ou desempenho, fora 

do âmbito privado ou restrito do IADE -U, sem a autorização prévia, 
expressa (por escrito) e especificada do Reitor.

4 — A autorização referida no número anterior é necessária sempre 
que a divulgação de qualquer obra, levada a cabo por um ou mais es-
tudantes do Instituto, seja associada ao nome do IADE -U ou aos seus 
símbolos.

5 — O estudante terá sempre o direito — entre outros, direitos mo-
rais — a ser mencionado como autor ou coautor, nos locais habituais, 
das obras que realizar nas condições supra descritas, mas o logótipo 
do IADE -U deverá figurar também, obrigatoriamente, nos créditos 
das mesmas.

CAPÍTULO XV

Disposições finais

Artigo 57.º
Revisão

O presente regulamento poderá ser reavaliado ou revisto sempre 
que for entendido conveniente, sob proposta do Conselho de Gestão 
do IADE -U.

Artigo 58.º
Dúvidas e casos omissos

As dúvidas suscitadas na aplicação do presente regulamento ou as 
omissões serão resolvidas por deliberação do Conselho de Gestão.

Artigo 59.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
aprovação.

207851844 

PARTE J1

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Serviços Sociais da Administração Pública

Aviso n.º 6731/2014

Procedimento concursal para recrutamento e seleção 
de um dirigente intermédio de 2.º grau

Chefe de divisão de Pessoal e Beneficiários
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 21.º do Estatuto 

do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro 
(com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 
64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 
22 de dezembro, e 68/2013, de 29 de agosto), e por meu despacho de 
22 de abril de 2014, faz -se público que os Serviços Sociais da Ad-
ministração Pública (SSAP) vão proceder à abertura, pelo prazo de 
10 dias úteis a contar do dia da publicação na bolsa de emprego público 
(BEP), de um procedimento concursal para recrutamento e seleção de 
um dirigente intermédio de 2.º grau — chefe de divisão de Pessoal e 
Beneficiários — com as competências constantes das alíneas a) e b) 
do artigo 4.º da Portaria n.º 116/2012, de 30 da abril, e o n.º 4.1 do 
meu despacho n.º 8186/2012, de 22 de maio, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 115, de 15 de junho de 2012 (pp. 21414 e segs.).

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicados 
na BEP, conforme o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º do citado 
diploma, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação do presente 
aviso no Diário da República.

22 de maio de 2014. — O Presidente, Humberto Meirinhos.
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 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 6732/2014
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, torna -se público que, por meu despacho de 21 de abril de 
2014, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da 
publicitação na bolsa de emprego público (BEP) (www.bep.gov.pt), o 
procedimento concursal para recrutamento e seleção de um dirigente 
intermédio de 1.º grau, com as competências previstas no artigo 6.º da 
Portaria n.º 35/2013, de 30 de janeiro, referente ao cargo de diretor do 
Departamento de Assuntos Jurídicos e Contraordenações da Autoridade 
de Segurança Alimentar e Económica. A indicação dos requisitos formais 
de provimento, do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos 
de seleção serão publicitados na BEP, conforme disposto nos n.os 1 e 2 
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

26 de maio de 2014. — O Inspetor -Geral, Pedro Portugal Gaspar.
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 MUNICÍPIO DE MONFORTE

Aviso n.º 6733/2014

Torna -se público nos termos do disposto no artigo 21.º, da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012, 




