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Reclamações — 22 a 28 de junho de 2012;
Matrículas — 2 e 3 de julho de 2012.

As vagas eventualmente sobrantes podem ser preenchidas em qualquer 
altura do ano, por requerimento do interessado.

2 — Calendário de Concursos Especiais Titulares de Cursos Superior 
a definir após publicação do despacho referido no disposto no n.º 2 do 
artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 393 -B/99 de 02 de outubro.

ANEXO IV

Vagas
Mudança de curso — 3;
Transferência — 2;
Titulares de Cursos Superiores — 2.

ANEXO V

Instrução do processo
Documentação obrigatória para as candidaturas a mudança de curso 

e transferência:
Requerimento de candidatura devidamente preenchido a fornecer 

pelos Serviços Académicos da Escola.
Fotocópia do Documento de Identificação, com apresentação do 

original para verificação.
Fotocópia do Número de Identificação Fiscal.
Procuração, quando for caso disso.
Ficha Enes (do ano em que se candidatou ao Ensino Superior), com-

provativo da realização das provas de ingresso específicas ou, para os 
candidatos que tenham sido admitidos por regimes que não obrigaram 
à realização das provas de ingresso específicas e ou classificação no 
ensino secundário, documento comprovativo da sua forma de acesso 
e ingresso no par estabelecimento/curso anterior, com indicação da 
respetiva classificação final.

Documento emitido pelas autoridades competentes do país que 
o curso é definido como superior pela legislação do país, se apli-
cável.

Certificado do último estabelecimento de ensino superior onde esteve 
matriculado, referindo o último curso do ensino superior em que esteve 
inscrito e ano letivo da última inscrição.

Certificado de todas as unidades curriculares com aprovação, nota 
e ECTS se aplicável.

Conteúdos programáticos e cargas horárias de todas as unidades 
curriculares com aprovação, devidamente autenticados.

Plano de estudos do curso em causa.
Procuração, se a candidatura não for apresentada pelo próprio.

Documentação obrigatória para as candidaturas a concurso especial 
de acesso para titulares de cursos superiores:

Requerimento de candidatura devidamente preenchido a fornecer 
pelos Serviços Académicos da Escola.

Fotocópia do Documento de Identificação.
Fotocópia do Número de Identificação Fiscal.
Historial de candidatura:
Classificações no Exame Nacional do Ensino Secundário (Prova 

de Ingresso), no caso em que o historial de candidatura não as 
contenha.

Classificação final do Ensino Secundário com indicação da média, 
no caso em que o historial de candidatura não a contenha.

Estão dispensados de historial de candidatura, os candidatos que 
tenham sido admitidos no ensino superior por regimes que não 
obrigaram ao exame nacional de acesso e ou classificação do ensino 
secundário. Estes devem entregar um currículo que demonstre pos-
suir competências académicas e profissionais adequadas ao ingresso 
e progressão no curso de Licenciatura em Enfermagem que permita 
ponderar as classificações equivalentes para efeitos de aplicação 
dos critérios de seriação.

Certidão comprovativa de ser titular de um curso superior, onde 
conste a classificação final e a data de conclusão, bem como o plano 
curricular do curso.

Certidão de habilitações descriminada das unidades curriculares em 
que obteve aproveitamento (facultativo).

Conteúdos programáticos das unidades curriculares com a respetiva 
carga horária, caso queira requerer creditações (facultativo).

Procuração, se a candidatura não for apresentada pelo próprio.
23 de abril de 2012. — O Presidente Conselho de Direção, Henrique 

Lopes Pereira.
206064416 

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Despacho n.º 6735/2012
I — Ao abrigo do disposto nos artºs. 35.º a 41.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, na qualidade de Presidente da ESEL e do 
Conselho de Gestão, delego na Administradora desta Escola, Patrícia 
dos Santos e Silva Aresta Branco, a competência para:

II — Autorizar a realização de despesas até ao montante de 12 500 €.
III — Este despacho produz efeitos com a sua publicação no Diário 

da República, ficando por este meio, ratificados, todos os atos entretanto 
praticados pela Administradora, no âmbito desta delegação de compe-
tências, desde 02 de maio de 2012.

2 de maio de 2012. — A Presidente, Maria Filomena Mendes Gaspar.
206078049 

 ICP — AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES

Despacho n.º 6736/2012
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e nos termos do n.os 6, 7, 8, 10 e 13 da Deliberação 
do Conselho de Administração do ICP -ANACOM n.º 2429/2010 publi-
cada na 2.ª série do Diário da República de 24 de dezembro de 2010, 
alterada pela deliberação n.º 387/2011, publicada na 2.ª série do Diário 
da República, de 8 de fevereiro de 2011, e dos n.os I, II e III do despacho 
n.º 5940/2012, do vogal do conselho de administração, Dr. Eduardo 
Miguel Vicente de Almeida Cardadeiro, publicado na 2.ª série do Diá-
rio da República, de 4 de maio de 2012 e dos nos 1, 2 e 3 do despacho 
n.º 10950/2011 do vogal do Conselho de Administração, Dr. Filipe 
Alberto da Boa Baptista publicado na 2.ª série do Diário da República, 
de 5 de setembro de 2011, decido:

1 — Subdelegar no chefe de divisão responsável pela Delegação do 
ICP -ANACOM na Região Autónoma dos Açores (DLA), engenheiro 
João Pedro Baldaia Paim Vieira, e no chefe de divisão responsável 
pela Delegação do ICP -ANACOM na Região Autónoma da Madeira 
(DLM), engenheiro José Nelson dos Reis Melim, os poderes neces-
sários para:

a) Autorizar a consignação de frequências, e a atribuição, alteração, 
revogação e renovação de licenças de estações de uso comum dos servi-
ços de amador e amador por satélite, bem como autorizar a consignação 
de frequências e licenciamento de estações e redes privativas do serviço 
móvel terrestre, nas respetivas regiões autónomas;

b) Proceder à inscrição de projetistas e de instaladores de ITED/
ITUR, respetivas renovações e alterações, e o tratamento de termos de 
responsabilidade, nos termos do Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de 
maio, com as alterações subsequentes, bem como poderes de decidir a 
fiscalização das obrigações decorrentes deste regime (ITED/ITUR) e 
ainda da circulação, colocação no mercado e em serviço de equipamen-
tos de rádio e terminais de telecomunicações (R&TTE), nas respetivas 
regiões autónomas;

c) Proceder à realização de exames de aptidão de amador e emitir os 
respetivos certificados de amador e licenças CEPT, bem como conceder 
as autorizações previstas na legislação aplicável e consignar os respetivos 
indicativos de chamada, nas respetivas regiões autónomas;

d ) Registar utilizadores de estações do serviço rádio pessoal — banda 
do cidadão, bem como para alterar e cancelar os respetivos registos, nas 
respetivas regiões autónomas;

e) Decidir e coordenar as questões relativas à monitorização, controlo 
e fiscalização da utilização do espetro radioelétrico, de acordo com a 
legislação aplicável, bem como assegurar a sua realização, nas respetivas 
regiões autónomas;

f ) Autorizar a realização de despesas inerentes à atividade nas res-
petivas Delegações das Regiões Autónomas (DLA e DLM), até ao 
montante de (euro) 2500 (dois mil e quinhentos euros), cada, não 
incluindo o imposto sobre o valor acrescentado, com exceção da 
autorização para a realização de despesas inerentes à celebração e 
renovação de contratos de admissão de pessoal, à obtenção de estudos 
e consultadoria externa, bem como a deslocações ao estrangeiro, de 
acordo com as disposições legais em vigor e os procedimentos apro-
vados para o efeito;

g) Assinar a correspondência e o expediente necessário à execução 
de deliberações ou decisões superiormente proferidas em processos 
que corram pelas respetivas Delegações das Regiões Autónomas (DLA 
e DLM).
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2 — Subdelegar no adjunto de direção para a área de monitorização e 
controlo do espectro (ADGE1), engenheiro Carlos José do Nascimento 
Antunes, os poderes necessários para:

a) Autorizar a consignação de frequências, e a atribuição, alteração, 
renovação e revogação de licenças de estações de uso comum, de licen-
ças CEPT e de certificados de amador, bem como a suspensão destes 
certificados quando aplicável, autorizar a consignação de indicativos de 
chamada e conceder autorizações especiais no âmbito dos serviços de 
amador e de amador por satélite, nos termos do Decreto -Lei n.º 53/2009, 
de 2 de março;

b) Decidir e coordenar as questões relativas à monitorização, controlo 
e fiscalização da utilização do espetro radielétrico, de acordo com a 
legislação aplicável;

c) Autorizar a realização de despesas inerentes à atividade da área de 
monitorização e controlo do espetro, até ao montante de (euro) 1000 (mil 
euros), não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado, com exceção 
da autorização para a realização de despesas inerentes à celebração e 
renovação de contratos de admissão de pessoal, à obtenção de estudos 
e consultadoria externa, bem como a deslocações ao estrangeiro, de 
acordo com as disposições legais em vigor e os procedimentos apro-
vados para o efeito;

d ) Assinar a correspondência e o expediente necessário à execução 
de deliberações ou decisões superiormente proferidas em processos que 
corram pela área de monitorização e controlo do espectro (ADGE1).

3 — Subdelegar na adjunta de direção para a área de consignação 
de frequências e licenciamento (ADGE2), engenheira Maria Fernanda 
Santos Silva Girão, os poderes necessários para:

a) Autorizar a consignação de frequências e a atribuição, alteração, 
revogação, renovação e transmissibilidade de licenças de estações e redes 
de radiocomunicações privativas, à exceção do serviço de amador;

b) Autorizar a operação do sistema de transmissão de dados em ra-
diodifusão (RDS);

c) Autorizar a realização de despesas inerentes à atividade da área 
de consignação de frequências e licenciamento (ADGE2), até ao mon-
tante de (euro) 1000 (mil euros), não incluindo o imposto sobre o valor 
acrescentado, com exceção da autorização para a realização de despesas 
inerentes à celebração e renovação de contratos de admissão de pessoal, 
à obtenção de estudos e consultadoria externa, bem como a deslocações 
ao estrangeiro, de acordo com as disposições legais em vigor e os pro-
cedimentos aprovados para o efeito;

d ) Assinar a correspondência e o expediente necessário à execução 
de deliberações ou decisões superiormente proferidas em processos 
que corram pela área de consignação de frequências e licenciamentos 
(ADGE2).

4 — Subdelegar no chefe de divisão de Monitorização e Controlo 
do Espectro do Continente (DGE1), engenheiro Vítor Manuel Lourosa 
Rabuge, os poderes necessários para:

a) Decidir e coordenar as questões relativas à monitorização, controlo 
e fiscalização da utilização do espetro radielétrico, de acordo com a le-
gislação aplicável, bem como assegurar a sua realização, no Continente;

b) Autorizar a realização de despesas inerentes à atividade da Di-
visão de Monitorização e Controlo do Espetro do Continente, até ao 
montante de (euro) 1000 (mil euros), não incluindo o imposto sobre o 
valor acrescentado, com exceção da autorização para a realização de 
despesas inerentes à celebração e renovação de contratos de admissão 
de pessoal, à obtenção de estudos e consultadoria externa, bem como 
a deslocações ao estrangeiro, de acordo com as disposições legais em 
vigor e os procedimentos aprovados para o efeito;

c) Assinar a correspondência e o expediente necessário à execução 
de deliberações ou decisões superiormente proferidas em processos 
que corram pela Divisão de Monitorização e Controlo do Espetro do 
Continente (DGE1).

5 — Subdelegar no chefe de divisão para a área de coordenação e 
apoio à direção (DGE2), engenheiro Pedro Manuel Barbosa Ferreira 
Coito, os poderes necessários para:

a) Autorizar a realização de despesas inerentes à atividade da área 
de coordenação e apoio à direção, até ao montante de (euro) 1000 (mil 
euros), não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado, com exceção 
da autorização para a realização de despesas inerentes à celebração e 
renovação de contratos de admissão de pessoal, à obtenção de estudos 
e consultadoria externa, bem como a deslocações ao estrangeiro, de 
acordo com as disposições legais em vigor e os procedimentos apro-
vados para o efeito;

b) Assinar a correspondência e o expediente necessário à execução 
de deliberações ou decisões superiormente proferidas em processos que 
corram pela área de coordenação e apoio à direção (DGE2).

6 — Subdelegar no chefe de divisão para a área de Planeamento e 
Engenharia do Espectro (DGE3), engenheiro Jaime António Afonso, os 
poderes necessários para:

a) Autorizar a realização de despesas inerentes à atividade da área 
de Planeamento e Engenharia do Espetro, até ao montante de (euro) 
1000 (mil euros), não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado, 
com exceção da autorização para a realização de despesas inerentes à 
celebração e renovação de contratos de admissão de pessoal, à obtenção 
de estudos e consultadoria externa, bem como a deslocações ao estran-
geiro, de acordo com as disposições legais em vigor e os procedimentos 
aprovados para o efeito;

b) Assinar a correspondência e o expediente necessário à execução 
de deliberações ou decisões superiormente proferidas em processos que 
corram pela área de planeamento e engenharia do espectro (DGE3).

7 — Subdelegar no chefe de divisão do Laboratório de Ensaios e 
Calibração (DGE4), engenheiro Sirajali Ibraimo Momade, os poderes 
necessários para:

a) Emitir e validar relatórios de ensaio e de certificados de calibração;
b) Assegurar o sistema de gestão da qualidade do Laboratório de 

acordo com a norma NP EN ISO/IEC 17025, de 2005;
c) Decidir as questões relativas à avaliação técnica da conformi-

dade de equipamentos de rádio e de comunicações, nos termos pre-
vistos no Decreto -Lei n.º 192/2000, de 18 de agosto, e no Decreto -Lei 
n.º 325/2007, de 28 de setembro, com as alterações subsequentes;

d ) Autorizar a realização de despesas inerentes à atividade do Labo-
ratório, até ao montante de (euro) 1000 (mil euros), não incluindo o 
imposto sobre o valor acrescentado, com exceção da autorização para a 
realização de despesas inerentes à celebração e renovação de contratos 
de admissão de pessoal, à obtenção de estudos e consultadoria externa, 
bem como a deslocações ao estrangeiro, de acordo com as disposições 
legais em vigor e os procedimentos aprovados para o efeito;

e) Assinar a correspondência e o expediente necessário à execução 
de deliberações ou decisões superiormente proferidas em processos que 
corram pelos laboratórios (DGE4).

8 — Subdelegar no coordenador do Núcleo de Procedimentos e Gestão 
de Equipamentos (DGEA1), engenheiro Fernando Linhares Tavares, os 
poderes necessários para:

a) Autorizar a realização de despesas inerentes à atividade da área de 
procedimentos e gestão de equipamentos, até ao montante de (euro) 500, 
(quinhentos euros), não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado, 
com exceção da autorização para a realização de despesas inerentes à 
celebração e renovação de contratos de admissão de pessoal, à obtenção 
de estudos e consultadoria externa, bem como a deslocações ao estran-
geiro, de acordo com as disposições legais em vigor e os procedimentos 
aprovados para o efeito;

b) Assinar a correspondência e o expediente necessário à execução 
de deliberações ou decisões superiormente proferidas em processos 
que corram pelo núcleo de Procedimentos e Gestão de Equipamentos 
(DGEA1).

9 — Subdelegar no coordenador do Núcleo de Monitorização da 
DGE1, engenheiro Fernando Jorge da Conceição Gonçalves, os poderes 
necessários para:

a) Autorizar a realização de despesas inerentes à atividade do Centro 
de Monitorização e Controlo do Espetro do Norte (CMCEN), até ao 
montante de (euro) 500 (quinhentos euros), não incluindo o imposto 
sobre o valor acrescentado, com exceção da autorização para a realização 
de despesas inerentes à celebração e renovação de contratos de admissão 
de pessoal, à obtenção de estudos e consultadoria externa, bem como 
a deslocações ao estrangeiro, de acordo com as disposições legais em 
vigor e os procedimentos aprovados para o efeito;

b) Assinar a correspondência e o expediente necessário à execução 
de deliberações ou decisões superiormente proferidas em processos que 
corram pelo Núcleo de Monitorização da DGE1.

10 — Subdelegar no coordenador do Núcleo de Intervenção da DGE1, 
engenheiro José Joaquim Palma Arvelos, os poderes necessários para:

a) Autorizar a realização de despesas inerentes à atividade do Centro 
de Monitorização e Controlo do Espetro do Sul (CMCES), até ao mon-
tante de (euro) 500 (quinhentos euros), não incluindo o imposto sobre 
o valor acrescentado, com exceção da autorização para a realização de 
despesas inerentes à celebração e renovação de contratos de admissão 
de pessoal, à obtenção de estudos e consultadoria externa, bem como 
a deslocações ao estrangeiro, de acordo com as disposições legais em 
vigor e os procedimentos aprovados para o efeito;
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b) Assinar a correspondência e o expediente necessário à execução 
de deliberações ou decisões superiormente proferidas em processos que 
corram pelo Núcleo de Intervenção da DGE1.

11 — Subdelegar nos coordenadores engenheiro António Azeredo 
Pontes Silveira de Azevedo, António Paulo Vinhas da Silva Ferreira, 
engenheiro Elmano de Oliveira Pascoal, João Eduardo Ramos Morgado 
Belo, João Manuel da Silva Alves, Jorge Luís Godinho Rodrigues, en-
genheiro José de Lima Maciel Barbosa, José Luís Cipriano Casadinho, 
engenheiro Luís Manuel Mendes Corista, Manuel Martins Rodrigues 
de Sá, engenheiro Miguel Jácome da Costa Marques Henriques, enge-
nheiro Octávio Augusto da Silva Oliveira, Paulo José Paiva Freire e 
Virgínia Marcela da Conceição Martins, os poderes para assinarem a 
correspondência e o expediente necessários à execução de deliberações 
ou decisões superiormente proferidas em processos que corram pelas 
respetivas áreas de coordenação.

12 — Determinar que o presente despacho produzirá efeitos a partir 
da data da sua publicação, considerando -se ratificados todos os atos 
entretanto praticados que se incluam no âmbito desta subdelegação de 
competências.

8 de maio de 2012. — A Diretora de Gestão do Espetro, Maria Luísa 
Mendes.

206069439 

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Edital n.º 492/2012
Torna -se público que, por meu despacho de 21 de dezembro de 

2011, 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 para um posto de 
trabalho para a categoria de Professor Catedrático, na área disciplinar 
de Sociologia, do Departamento de Sociologia do ISCTE -IUL, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

O concurso é aberto nos termos dos artigos 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 Con-
tratação 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.

O perfil de serviço pretendido, de acordo com o artigo 12.º do Regu-
lamento de Serviço dos Docentes do ISCTE -IUL, é o de docente, com 
Perfil A.

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 

Sociologia.
2 — Ser detentor do título de agregado em Sociologia.
3 — Possuir domínio da língua portuguesa 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, Avenida das Forças Ar-

madas, 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 de correio eletrónico e situação laboral 
presente.

2 — Documento comprovativo da titularidade do grau de doutor e do 
título de agregado. Caso o doutoramento tenha sido conferido por insti-
tuição 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.

3 — Sete exemplares, impressos ou policopiados, e um em formato 
eletrónico não editável (PDF) do curriculum vitae do candidato, com a 
indicação das obras e trabalhos efetuados e publicados, bem como da 
atividade pedagógica desenvolvida. O candidato deve assinalar cinco 
trabalhos e ou obras que considere mais representativos da atividade 
desenvolvida na área disciplinar para que o concurso é aberto. A apre-
sentação do curriculum vitae pelos candidatos deve observar o modelo 
disponível em:

http://www.iscte -iul.pt/servicos/other_services/Rectory_Support_
Office.aspx

4 — Dois exemplares impressos ou policopiados de cada um dos 
trabalhos mencionados no curriculum. O candidato pode também en-
tregar a totalidade ou parte dos trabalhos em formato eletrónico não 
editável (PDF).

5 — Fotocópia simples do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão 
ou documento equivalente.

6 — Declaração de conhecimento do Regulamento do Serviço dos 
Docentes do ISCTE -IUL e do Regulamento de Avaliação de Desempe-
nho dos Docentes do ISCTE -IUL, publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 212, de 2 de novembro de 2010 (respetivamente, despacho 
n.º 16622/2010 e despacho n.º 16623/2010, do Reitor do ISCTE -IUL) 
e disponíveis em:

http://www.iscte -iul.pt/servicos/other_services/Rectory_Support_
Office.aspx

7 — Quaisquer outros elementos relevantes que ilustrem a sua aptidão 
para o exercício do cargo a prover.

8 — Não é exigida a apresentação de documentos comprovativos 
da posse dos requisitos gerais de constituição de relação jurídica de 
emprego público, bastando a declaração do candidato, sob compromisso 
de honra, no requerimento de candidatura ou em documento à parte, da 
situação precisa em que se encontra relativamente ao conteúdo de cada 
uma das seguintes alíneas:

a) Nacionalidade;
b) Cumprimento dos deveres militares ou de serviço cívico, quando 

obrigatório;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d ) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício das funções e ter cumprido as leis de vacinação obriga-
tória.

9 — Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresen-
tados em língua portuguesa ou inglesa.

10 — A não apresentação dos documentos exigidos nos termos do 
presente edital, a sua apresentação fora do prazo estipulado ou a apre-
sentação de documento falso determina a exclusão do procedimento.

V. Critério de avaliação em mérito absoluto
Encontrando -se as candidaturas devidamente instruídas de acordo com 

o exigido no presente edital, a admissão em mérito absoluto dos candi-
datos dependerá da posse de currículo na área disciplinar da sociologia 
que satisfaça, cumulativamente, os seguintes requisitos mínimos:

a) Publicação de oito textos científicos, sob a forma de artigos, livros 
científicos ou capítulos de livros, dos quais pelo menos quatro devem 
ter sido publicados em revistas indexadas nas bases internacionais iden-
tificadas no Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes 
do ISCTE -IUL;

b) Orientação ou coorientação de duas teses de doutoramento con-
cluídas e aprovadas;

c) Coordenação de um projeto de investigação com financiamento;
d ) Coordenação de duas unidades curriculares;
e) Coordenação de um curso ou o desempenho de cargos de ges-

tão universitária em órgãos de governo ou de coordenação central, 
bem como em unidades orgânicas descentralizadas de ensino ou de 
investigação.




