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 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Aviso n.º 11284/2018
Nos termos e para os efeitos dos artigos 45.º a 51.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que o período experimental do vínculo, 
na carreira/ categoria de Assistente Operacional, cumprido pelos traba-
lhadores António Rosa Paulino, Celma de Fátima Rothemberger, Isabel 
Cristina Correia Fernandes, Isabel Maria Valente Simões Marcolino, Ivan 
Pires de Carvalho, Marina de Araújo Gonçalves, Marta Filipa Pereira 
Marques Ribeiro, Nélia Maria de Jesus Maia Tavares da Cruz, Paula 
Cristina Alves da Silva Faneco, Patrícia da Conceição Duque Ferreira 
Silvério e Vishnujan Das Boyko na sequência de celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a Escola 
Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL), foi concluído com sucesso. 
O resultado da avaliação destes períodos experimentais foi homologado 
por despacho de 14 de maio de 2018, da Presidente da ESEL.

29 de junho de 2018. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 
dos Santos.

311532994 

 Aviso n.º 11285/2018
Nos termos e para os efeitos dos artigos 45.º a 51.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que o período experimental do vín-
culo, na carreira/categoria de Assistente Operacional, cumprido pelos 
trabalhadores Bruno Miguel Sequeira Rodrigues de Pão e Rita Santos 
Ferreira da Silva, na sequência de celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado com a Escola Superior de 
Enfermagem de Lisboa (ESEL), foi concluído com sucesso. O resultado 
da avaliação deste período experimental foi homologado por despacho 
de 26 de junho de 2018, da Presidente da ESEL.

29 de junho de 2018. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 
dos Santos.

311533163 

 Aviso n.º 11286/2018
Nos termos e para os efeitos dos artigos 45.º a 51.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que o período experimental do vínculo, 
na carreira/categoria de Assistente Técnico, cumprido pelas trabalhado-
ras Sara Filipa dos Santos Lourenço e Sofia Isabel Carvalho Barros da 
Silva Tavares, na sequência de celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com a Escola Superior de 
Enfermagem de Lisboa (ESEL), foi concluído com sucesso. O resultado 
da avaliação deste período experimental foi homologado por despacho 
de 06 de julho de 2018, da Presidente da ESEL.

24 de julho de 2018. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 
dos Santos.

311540331 

 Aviso n.º 11287/2018
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 2 postos de 
trabalho na categoria/carreira de Assistente Técnico na modalidade de 
relação jurídica de emprego público, a constituir por contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso 
n.º 5631/2018, publicado no D.R. N.º 81, 2.ª série, de 26.04.2018, para 
realização do método de seleção Prova de Conhecimentos.

2 — A aplicação da Prova de Conhecimentos, terá lugar no próximo 
dia 14 de setembro de 2018, pelas 10h00 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.

3 — Os candidatos devem estar presentes com uma antecedência 
mínima de 15 minutos (09h45), não sendo admitida a entrada nas salas 
após as 10h15 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.

25 de julho de 2018. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 
dos Santos.

311540445 

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Despacho n.º 7895/2018

Nomeação do Encarregado de Proteção de Dados
do ISCTE -IUL

No uso dos poderes que me são conferidos pelo disposto no artigo 92.º 
do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, aprovado pelo 
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, conjugado com o disposto no ar-
tigo 30.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa 
(Despacho Normativo n.º 11/2011, de 14 de abril, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 124, de 30 de junho), e nos termos do disposto 
na alínea a) do n.º 1 e do n.º 6 do artigo 37.º do Regulamento Geral 
de Proteção de Dados, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e 
à livre circulação desses dados, designo como Encarregado de Proteção 
de Dados do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa, o Professor 
Doutor Nuno Manuel Mendes Cruz David, por reconhecidamente deter 
as qualidades profissionais e as aptidões necessárias ao desempenho 
das inerentes funções.

O Encarregado de Proteção de Dados do ISCTE -IUL reportará ao 
Sr. Vice -Reitor do ISCTE — IUL para a área dos Sistemas de Infor-
mação e Qualidade.

12 de julho de 2018. — A Reitora do ISCTE -IUL, Maria de Lurdes 
Rodrigues.

311541611 

 Edital n.º 754/2018
Maria de Lurdes Reis Rodrigues, Reitora do ISCTE -IUL, torna público 

que por seu despacho de dois de julho de 2018, se encontra aberto pelo 
prazo de vinte dias úteis contados do dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso, concurso de seleção internacional para recrutamento 
de um doutorado, equiparado a investigador auxiliar, para o exercício 
de atividades de investigação científica nas áreas científicas de Geo-
grafia ou Planeamento Regional e Urbano ou Urbanismo, no âmbito 
do projeto SPLACH — Spatial Planning for Change (POCI -01 -0145-
-FEDER -016431), financiado por Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (FEEI), através do Programa Operacional Competitividade 
e Internacionalização (COMPETE 2020) na sua componente FEDER e 
por Fundos Nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
na sua componente OE.

A contratação é feita na modalidade de contrato de trabalho a termo 
resolutivo incerto, ao abrigo do Código do Trabalho, nomeadamente 
do seu n.º4 do artigo 148.º, pelo período correspondente à duração do 
Projeto, sendo que o calendário do mesmo terá a duração previsível de 
18 meses, eventualmente prorrogáveis.

O concurso rege -se pelas disposições constantes no Decreto -Lei 
n.º 57/2016, de 29 de agosto, pelo Código do Trabalho, aprovado pela 
Lei n.º7/2009, de 12 de fevereiro na sua redação atual e pela demais 
legislação e normas regulamentares aplicáveis.

O presente concurso esgota -se com o preenchimento da vaga colocada 
a concurso podendo, ainda, cessar por ato devidamente fundamentado, 
desde que não se tenha procedido à notificação da lista de ordenação 
final aos candidatos, no âmbito da audiência dos interessados.

A contratação tem em vista o desenvolvimento de trabalhos no âmbito 
do projeto supramencionado, em particular no WP3 — Food Security 
and Sustainability, visando o mapeamento do sistema alimentar na 
Área Metropolitana de Lisboa e o desenvolvimento de uma perspetiva 
de integração do sistema alimentar no âmbito do planeamento urbano 
consistente com uma perspetiva de sustentabilidade.

1 — Requisitos gerais de admissão:
1.1 — Ao concurso podem ser opositores candidatos nacionais, 

estrangeiros ou apátridas, titulares do grau de doutor em Geografia, 
Planeamento Regional e Urbano, Arquitetura Paisagística, Arquitetura 
e Urbanismo ou áreas afins e detentores de currículo científico e profis-
sional que revele um perfil adequado à atividade a desenvolver.

1.2 — Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição de 
ensino superior estrangeira, o mesmo tem de ser reconhecido nos termos 
do disposto no Decreto -Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro, devendo as 
formalidades ali estabelecidas estar cumpridas até à data do termo do 
prazo para a candidatura.

2 — Requisitos específicos de admissão:
2.1 — Experiência de investigação, mínima de 5 anos, em pelo menos 

duas das seguintes áreas: Planeamento Urbano e Regional, Susten-
tabilidade Urbana, Metabolismo Urbano, Segurança e Planeamento 
Alimentar.

2.2 — Autoria de, pelo menos, duas publicações em revistas científicas 
internacionais (ISI ou SCOPUS).


