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 Grupo Opcional: Ciências Empresariais, da Gestão e da Organização (CEGO)

QUADRO N.º 10 

Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

ECTS Observações
Total Contacto

Empreendedorismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CEGO Semestral . . . 84 T:14; TP:14 3 Optativa.
Empreendedorismo, Inovação e Transferência 

de Tecnologia.
CEGO Semestral . . . 168 TP:42 6 Optativa, N.

Outras disciplinas da FCUL, ou da ULisboa, de 
3.º Ciclo, mediante acordo da Coordenação 
do Curso.

–  – – – – Optativa.

Disciplinas de 3.º Ciclo de outras IES ou de Es-
colas integradas em redes europeias, ou de 
programas doutorais nacionais de que a FCUL 
faça parte, mediante acordo da Coorde nação 
do Curso e creditação dos créditos correspon-
dentes de acordo com as normas da FCUL.

– – – – – Optativa.

Cursos e ações orientadas para o empreendedo-
rismo, inovação e transferência de tecnolo-
gia, organizados por entidades consideradas 
credíveis pela FCUL e pela Coordenação do 
Curso.

– – – – – Optativa.

Siglas: N: nova; D: deslocada de ano ou semestre; DEN: denominação alterada; HC: alteração das horas de contacto; CR: alteração do n.º de 
créditos.

 Despacho n.º 12609/2016
Nos termos e para os efeitos da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da 

Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64/2008, de 31 de dezembro, Lei 
n.º 3 -B/2010 de 28 de abril e Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aceito 
o pedido de exoneração do cargo de Coordenador do Núcleo de Saúde do 
Estádio Universitário de Lisboa dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa, apresentado por Rui Jorge Ribeiro dos Santos.

Saliento o excelente trabalho e dedicação que Rui Jorge Ribeiro 
dos Santos sempre demonstrou durante o período em que coordenou 
o referido Núcleo.

O presente despacho produz efeitos a 01 de outubro de 2016.
28 de setembro de 2016. — O Reitor, António Serra.
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 Faculdade de Arquitetura

Aviso n.º 12753/2016

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchi-
mento de dois postos de trabalho de assistente técnico da carreira 
geral de assistente técnico, para a Secretaria de Graduação da 
Divisão Académica, conforme caracterização do mapa de pes-
soal da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por meu des-
pacho de 27 de setembro de 2016, delegação de competências (conforme 
Despacho Reitoral de 04/03/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 61, 
de 27/03/2015), se encontra aberto procedimento concursal comum, pelo 
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação do presente aviso 
no Diário da República, para ocupação de dois postos de trabalho da car-
reira/categoria de Assistente Técnico, do Mapa de Pessoal da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Lisboa na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Não foi efetuada consulta prévia à ECCRC, nos termos do n.º 1 do 
artigo 4.º e artigo 54.º da referida Portaria, uma vez que, não tendo ainda 
sido publicitado qualquer procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento, e até à sua publicitação, fica temporariamente 
dispensada a obrigatoriedade da referida consulta.

3 — Tendo em conta que, nenhum órgão ou serviço abrangidos pelo 
âmbito de aplicação fixado no artigo 3.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de 
novembro, pode iniciar um procedimento de recrutamento de trabalha-

dores por tempo indeterminado, sem antes executar o procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, 
no artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, procedeu -se à 
execução do referido procedimento prévio.

4 — Através da declaração prevista no n.º 5 do artigo 24.º da referida 
Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, emitida pela entidade gestora do 
sistema de requalificação (Direção -Geral da Qualificação dos Trabalha-
dores em Funções Públicas — INA), em 4 de outubro de 2016, verificou-
-se a inexistência de trabalhadores em situação de requalificação, cujo 
perfil se adequasse às características dos postos de trabalho em causa.

5 — Local do trabalho  — Faculdade de Arquitetura da Universidade 
de Lisboa, sita na Rua Sá Nogueira, Polo Universitário, Alto da Ajuda, 
1349 -063 Lisboa.

6 — Identificação e caracterização dos postos de trabalho: dois postos 
de trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico, ao qual corres-
ponde o grau de complexidade médio, descrito no anexo referido no n.º 2 
do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na área da Secretaria 
de Graduação da Divisão Académica da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa, nomeadamente para as seguintes funções:

a) Inserir todos os dados pessoais, no sistema informático referente 
aos alunos matriculados e inscritos;

b) Conferir as inscrições dos alunos matriculados;
c) Conferir os históricos dos alunos inscritos;
d) Inserir média de acesso ao Ensino Superior dos matriculados da 

2.ª e 3.ª fases;
e) Lançamento dos dados, enviados pelos Serviços Ação Social, 

referentes dos alunos bolseiros;
f) Funções nos domínios da vida escolar dos alunos e do expediente 

e arquivo dos documentos a eles respeitantes;
g) Manter todos os processos referentes aos alunos da Faculdade de 

Arquitetura, tanto no 1.ºe 2.º Ciclos;
h) Atendimento ao público tanto a nível interno e externo;
i) Proceder à execução de todo o cadastro dos alunos no sistema 

informático.

7 — Legislação aplicável — rege -se pelas disposições contidas na Lei 
n.º 35/2014 (LTFP), de 20 de junho, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto, Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, 
Lei n.º 75 -A/2014, de 30 de dezembro, e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril.

8 — Os requisitos gerais, necessários para o exercício de funções 
públicas, previstos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
são os seguintes:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, Lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos de idade completos;


