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PARTE D

 CONSELHO SUPERIOR DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS

Deliberação (extrato) n.º 69/2017
Por deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, de 17 de janeiro de 2017:
Dr. Carlos Barata de Jesus Gouveia, juiz de direito, jubilado, a exercer funções, em comissão de serviço, nos tribunais da área geográfica da Zona 

de Lisboa e Ilhas — renovada a comissão de serviço até 31 de dezembro de 2017.
Dr. Quintino Lopes Ferreira, juiz de direito, jubilado — nomeado para, em comissão de serviço, prestar serviço no Tribunal Administrativo de 

Círculo de Lisboa, até 31 de dezembro de 2017.

A efetividade das presentes prestações ficam condicionadas à autorização da despesa.
18 de janeiro de 2017. — O Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Vítor Manuel Gonçalves Gomes.

310198827 

PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Aviso n.º 1178/2017
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo n.º 32.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, convocam -se os candidatos admitidos 
ao procedimento concursal comum para preenchimento de 1 posto 
de trabalho na categoria/carreira de Técnico Superior na modalidade 
de relação jurídica de emprego público, a constituir por contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo 
Aviso n.º 12117/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 191, de 04.10.2016, para realização do método de seleção Prova de 
Conhecimentos.

2 — A aplicação da Prova de Conhecimentos terá lugar no próximo 
dia 16 de fevereiro de 2017, pelas 14h00 nas instalações da Escola 
Superior de Enfermagem de Lisboa — polo Artur Ravara, sitas em 
Parque das Nações, na Av. D. João II, Lote 4.69.01, 1990 -096 Lisboa, 
nas salas 0.30/0.31 e 0.32/0.33.

3 — Os candidatos devem estar presentes com uma antecedência 
mínima de 15 minutos (13h45), não sendo admitida a entrada nas salas 
após as 14h15 e encontrar -se munidos de documento de identificação 
válido com fotografia e caneta azul ou preta.

4 — A falta de comparência na prova de conhecimentos equivale à 
exclusão do procedimento concursal.

18 de janeiro de 2017. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 
dos Santos.

310189796 

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Edital n.º 74/2017
Torna -se público que, por meu despacho de 05 de maio de 2014 se 

encontra aberto, pelo prazo de trinta dias úteis, a contar do dia imediato 
ao da publicação do presente Edital no Diário da República, concurso 
documental internacional de recrutamento, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para um 
posto de trabalho para a categoria de Professor Associado, na área dis-
ciplinar de Tecnologias da Arquitetura, do Departamento de Arquitetura 
e Urbanismo do ISCTE -IUL. O concurso é aberto nos termos dos arti-
gos 37.º a 51.º e 62.º -A do Estatuto da Carreira Docente Universitária, 
anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, e alterado pela 
Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, adiante designado por ECDU, e demais 
legislação aplicável, designadamente do Regulamento de Recrutamento, 
Seleção e Contratação de Pessoal Docente de Carreira do ISCTE -IUL, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 193, de 4 de outubro de 

2010, e esgota -se com o preenchimento do posto de trabalho colocado 
a concurso. A avaliação do período experimental, quando aplicável, é 
feita nos termos do Regulamento do Regime de Vinculação do Pessoal 
Docente do ISCTE -IUL tendo em conta o estabelecido no Regulamento 
de Serviço dos Docentes do ISCTE -IUL e no Regulamento de Avaliação 
de Desempenho dos Docentes do ISCTE -IUL.

I. Requisitos de admissão
1 — Ser titular do grau de doutor há mais de cinco anos, na área 

de Arquitetura ou Engenharia Civil. Caso o doutoramento tenha sido 
conferido por instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo tem 
de ser reconhecido por instituição de ensino superior portuguesa, nos 
termos do disposto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 341/2007, de 12 de 
outubro.

2 — Possuir domínio das línguas portuguesa e/ou inglesa falada e 
escrita, podendo o candidato vir a ser sujeito a provas específicas, no 
caso de não ser oriundo de países de língua oficial portuguesa.

II. Apresentação das candidaturas
1 — As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante 

o horário normal de expediente, ou remetidas por correio, registado e 
com aviso de receção, até ao termo do prazo, para Unidade de Recur-
sos Humanos do ISCTE -IUL, sita na Avenida das Forças Armadas, 
1649 -026, Lisboa.

2 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.

III. Local de trabalho
ISCTE -Instituto Universitário de Lisboa
Av. das Forças Armadas
1649 -026 Lisboa, Portugal

IV. Instrução da candidatura
A candidatura deve ser instruída com os seguintes documentos:
1 — Requerimento dirigido ao Reitor do ISCTE -IUL, solicitando a 

aceitação da candidatura e contendo identificação completa, morada, 
número de telefone, endereço eletrónico e situação laboral presente.

2 — Documento comprovativo da titularidade do grau de doutor.
3 — Um exemplar em formato eletrónico (pdf) de um plano curri-

cular e pedagógico de uma unidade curricular de um ciclo de estudos 
do ISCTE -IUL, desenvolvido na área disciplinar para que é aberto o 
concurso, que revista a forma de texto (máximo de 20 páginas A4) e que 
contemple os seguintes aspetos: objetivos, competências a desenvolver, 
metodologia, avaliação, bibliografia e materiais exigidos para cada tópico 
do programa. Deve ser anexado a este plano pedagógico, uma cópia 
em formatação “pdf” do material pedagógico (slides, testes, soluções 
de testes, ou outro material pedagógico considerado relevante para o 
concurso em questão) relativo à referida unidade curricular.


