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Ano de 2019, o montante de 100.000,00 € a que acresce IVA à taxa
de 6 %.
Considerando que a Universidade de Coimbra:
i) Enquanto instituição de ensino superior pública portuguesa, é um
organismo dotado de um regime especial de autonomia administrativa e
financeira, nos termos do artigo 94.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto,
com a redação dada pela Lei n.º 37/2013, de 14 de junho;
ii) Não tem pagamentos em atraso, nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado pelas Leis n.os 64/2012, de
20 de dezembro, e n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei
n.º 99/2015, de 2 de junho;
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de junho, a abertura de procedimento relativo a despesas
que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico,
não pode ser efetivada sem autorização prévia a conferir por portaria
conjunta do Ministro das Finanças e da Tutela.
Assim, considerando que esta publicação se insere no âmbito da
competência que entretanto me foi delegada, pelo Ministro das Finanças
e pelo Ministro da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, pelo Despacho n.º 3628/2016, de 17 de fevereiro de 2016, publicado na 2.ª série
do Diário da República, n.º 50, de 11 de março de 2016, cumpridos que
se encontram os demais requisitos previstos na lei, determino que seja
publicado o presente despacho, com vista ao cumprimento do disposto no
n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, cumpridos
que se encontram os demais requisitos previstos na lei, atrás enunciados,
e que servem de base à abertura do procedimento.
Nestes termos e na medida em que:
i) Os encargos máximos decorrentes da execução do contrato não
ultrapassem a importância de 295.000,00 €, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor de 6 %;
ii) O encargo emergente do contrato se encontra devidamente inscrito
no orçamento da Universidade de Coimbra — Receita própria do ano,
na rubrica de classificação económica D.07.01.03.B0.B0, e a inscrever
nos anos de 2018 e 2019, no orçamento da Universidade de Coimbra.
Autorizo o procedimento para a empreitada para a reabilitação e
conservação da iluminação do Estádio Universitário da Universidade
de Coimbra, nos termos e condições atrás enunciadas.
O presente despacho produz efeitos à data da sua publicação.
15 de outubro de 2018. — O Reitor da Universidade de Coimbra,
Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho Silva.
311732812

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Aviso n.º 15576/2018
1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho (LTFP), conjugado com o artigo 19.º da portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que por despacho de
05/06/2018 da Reitora da Universidade de Évora, se encontra aberto,
pelo prazo de dez dias úteis contados a partir da data de publicação
do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal na
modalidade de relação jurídica de emprego público a termo resolutivo
certo, pelo período de 1 ano, renovável até ao termo do projeto, tendo em
vista o preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de Técnico
Superior (Refª TS-Coord) previsto e não ocupado no mapa de pessoal da
Universidade de Évora, para apoio ao projeto Infraestruturas INIESC a
decorrer na Cátedra Energias Renováveis — Instituto de Investigação
e Formação Avançada.
2 — Legislação aplicável: o recrutamento rege-se pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junco e portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 4.º da portaria n.º 48/2014,
de 26 de fevereiro, foi consultada a Direção-Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), tendo a entidade gestora
do sistema de requalificação declarado a inexistência de trabalhadores
em situação de requalificação cujo perfil se adeque às caraterísticas do
posto de trabalho em causa.
Consultada a Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) nos termos do artigo 4.º da portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e de acordo com a atribuição que é conferida ao INA pela alínea c) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 48/2012,
foi declarada a inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer
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candidato com o perfil adequado, dado ainda não ter decorrido qualquer
procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento.
4 — Local de trabalho — IIFA — Cátedra Energias Renováveis,
EMSP, (Mitra), 7000-837 Valverde.
5 — O posto de trabalho caracteriza-se pelo exercício de funções na
categoria de técnico superior, tal como descrito no anexo a que se refere
o n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2004, de 20 de junho para apoio às
atividades relacionadas com a execução do projeto INIESC a decorrer
na Cátedra Energias Renováveis e integrar a equipa de operação e
manutenção (O&M) da EMSP durante o período de funcionamento da
mesma. O objetivo desta equipa é o de garantir o normal funcionamento
da plataforma. Este posto de trabalho está relacionado com os aspetos da
operação da plataforma, nomeadamente, no que concerne ao controlo e à
gestão industrial da plataforma. Principais tarefas: Coordenação do pessoal operacional; Consulta com os parceiros do projeto e trabalhadores;
Assistência na monitorização e operação de toda a planta; Assistência
na monitorização e garantia do funcionamento de acordo com as especificações técnicas dos fabricantes, requisitos oficiais, regulamentos de
segurança e requisitos ambientais; Controlo e supervisão de trabalhos
de manutenção; Controlo de conformidade com os regulamentos de
trabalho e segurança; Apoio na execução de trabalhos de manutenção e
reparação, em cooperação com empresas e organizações externas; Instrução e supervisão de empresas externas para a realização de reparações;
Elaboração regular de relatórios de operação e manutenção.
5.1 — Nível habilitacional exigido — licenciatura em Engenharia
(Automação, Controlo e Instrumentação, Robótica, Eletrotécnica, Mecânica, Tecnologias da Energia, Tecnologia e Gestão Industrial), sem
possibilidade de substituição ao nível habilitacional por formação ou
experiência profissional.
5.2 — Requisitos preferenciais para o posto de trabalho e competências:
Experiência comprovada em gestão industrial;
Experiência em gestão de sistemas elétricos e/ou mecânicos, em
particular em sistemas termomecânicos na indústria;
Experiência na área da energia solar, valorizando-se experiência em
operação de plataformas solares similares à EMSP;
Domínio de ferramentas informáticas, valorizando-se Labview® e
Matlab®;
Bom domínio da língua inglesa (o domínio do alemão será valorizado);
Competências: capacidade de organização e de comunicação, de relacionamento interpessoal, proatividade, versatilidade e responsabilidade
e compromisso com o serviço.
6 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho
para cuja ocupação se publicita o presente procedimento.
7 — Posicionamento remuneratório: nos termos da alínea i) do n.º 3
do artigo 19.º na redação dada pela portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, não há lugar a negociação, pelo que os trabalhadores recrutados
terão direito à remuneração base 1201,48€, correspondente à 2.ª posição
remuneratória e ao nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única
da carreira de técnico superior.
8 — Requisitos de admissão previstos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho:
Podem ser opositores ao procedimento concursal os trabalhadores
que até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas
reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções pública ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
9 — Forma da candidatura:
9.1 — As candidaturas são obrigatoriamente apresentadas mediante preenchimento do formulário próprio, aprovado pelo Despacho
n.º 11321/2009 (2.ª série), de 8 de maio, disponibilizada no site eletrónico da Universidade de Évora http://www.sadm.uevora.pt, podendo
ser entregues, pessoalmente, durante o horário normal de expediente
(9h-12h30 m e 14h-17h30m) na morada a seguir indicada, ou remetidas
por correio registado até ao termo do prazo, para Divisão de Recursos
Humanos, Largo da Sra. da Natividade, 7002-554 Évora.
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9.2 — Na apresentação por correio atende-se à data do respetivo
registo. No caso de a candidatura ser entregue pessoalmente na morada
indicada no número anterior, no ato de receção da mesma é emitido
recibo comprovativo da data de entrada.
9.3 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
10 — Cada candidato deverá anexar ao requerimento fotocópias dos
seguintes documentos:
a) Curriculum vitae;
b) Documentos comprovativos das habilitações académicas;
c) Certificados das ações de formação frequentadas, e relacionadas
com as exigências e as competências necessárias ao exercício da função,
caso existam;
d) Outros elementos facultativos, que considere pertinentes, para
apreciação do mérito dos candidatos.
11 — Métodos de seleção: nos termos do n.º 5 do artigo 36.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o n.º 2 do artigo 6.º da
portaria n.º 83-A/2008, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas
pela portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, se aplica o método de seleção
obrigatório, avaliação curricular e como método de seleção facultativo
a entrevista profissional de seleção. São excluídos do procedimento
os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores em
cada método de seleção o que determina a sua não convocação para o
método seguinte. A falta de comparência dos candidatos a qualquer um
dos métodos de seleção equivale à desistência do concurso.
11.1 — Avaliação curricular (AC) — Visa analisar a qualificação dos
candidatos, designadamente a habilitação académica, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipos
de funções exercidas e avaliação de desempenho obtidos.
11.2 — 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 entrevistado, nomeadamente os relacionados com a
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
11.3 — Os métodos de seleção serão utilizados de forma faseada e
assumem caráter eliminatório, sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores em cada método de seleção
o que determina a sua não convocação para o método seguinte. A falta
de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção
equivale à desistência do concurso.
12 — Sistema de classificação final:
A valoração final dos candidatos expressa-se numa escala de 0 a
20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção. Na avaliação curricular é adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a
valoração até às centésimas. Na entrevista profissional de seleção são
adotados os níveis classificativos de Insuficiente, Reduzido, Suficiente,
Bom e Elevado, aos quais correspondem classificações na escala de 4,
8, 12, 16 e 20 valores. As ponderações a utilizar nos métodos de seleção
adotados e a aplicar aos candidatos são os seguintes:
a) Avaliação curricular — 70 %;
b) Entrevista profissional de seleção — 30 %.
Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos
métodos de seleção a utilizar, são facultados aos candidatos sempre
que solicitados.
13 — 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, com as alterações
introduzidas pela portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
14 — 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, com as alterações
introduzidas pela portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificados por
uma das formas previstas nas alíneas a), b) ou d) do n.º 3 do mesmo
artigo, para a realização da audiência de interessados nos termos do
código do procedimento administrativo.
15 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, disponibilizada na sua página eletrónica
www.sadm.uevora.pt.
16 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será
publicada na 2.ª série do Diário da República e disponibilizada na
sua página eletrónica. 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, com as alterações introduzidas pela
portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
17 — Composição do júri que será simultaneamente júri de avaliação
do período experimental:
Presidente: Manuel Ivens Collares Pereira, Titular da Cátedra Energias Renováveis.

Vogais efetivos:
Maria Cláudia Magalhães Cruz Bárbara Marques, Chefe de Divisão
do Instituto de Investigação e Formação Avançada, que substituirá o
presidente nas suas faltas ou impedimentos;
Hugo Manuel Gonçalves da Silva, Investigador Auxiliar Convidado
da Cátedra Energias Renováveis.
Vogais suplentes:
Diogo Canhão de Sousa Canavarro, Investigador Auxiliar Convidado
da Cátedra Energias Renováveis;
Célia Maria do Carmo Toureiro, Técnica Superior da Cátedra Energias
Renováveis.
18 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, o presente aviso é publicitado na
página eletrónica da Universidade de Évora, e a partir da sua publicação
no Diário da República, na Bolsa de emprego público e num jornal de
expansão nacional, por extrato.
19 — 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”.
20 — Quotas de emprego: de acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em
igualdade de classificação. Os candidatos devem declarar no ponto 8.1
do formulário de candidatura, o respetivo grau de incapacidade e o tipo
de deficiência, nos termos do diploma supramencionado.
12/10/2018. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade.
311729646
Despacho n.º 10057/2018
Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista de classificação final
do concurso externo para contratação em regime de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, pelo prazo de 3 anos, de um
especialista de informática de grau 1, nível 2, para a área de desenvolvimento de sistemas de informação, publicado pelo aviso n.º 7565/2018
(2.ª série) e BEP Oferta OE201806/0144, ambos de 6 de junho:
Candidatos admitidos:
Posição

Nome

Classificação

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Filipe José Ferreira Morais da Costa de Sousa
Luís Carlos Moreira Borrego . . . . . . . . . . . . . .
Nuno Filipe Roque Miranda . . . . . . . . . . . . . .
Filipe Emanuel Pereira Barrambana . . . . . . . .
Hélder Miguel Moleirinho Vieira . . . . . . . . . .

16,065
15,78
15,54
15,345
13,99

Candidatos excluídos:
Nome

António Manuel Carilho Prego Félix. . . . . . . .
Luís Miguel Carreira Marques. . . . . . . . . . . . .
Paulo Francisco Baptista Rodrigues . . . . . . . .

Motivo

}

Por obter menos de
9,5 valores na avaliação curricular.

Esta lista foi objeto de homologação por despacho de 21/09/2018,
da Reitora da Universidade de Évora, tendo sido igualmente publicitada e notificada nos termos do n.º 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
12/09/2018. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade Louro.
311725611
Despacho (extrato) n.º 10058/2018
Por despacho da Reitora da Universidade de Évora de 10/10/2018,
face à deliberação do Conselho Científico da Escola de Ciências e Tec-

