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PARTE E

 BANCO DE PORTUGAL

Aviso n.º 13610/2008
O Banco de Portugal leva ao conhecimento do público que, a partir de 

30 de Abril de 2008, vai colocar em circulação uma moeda de colecção 
em liga de cuproníquel, com o valor facial de €2,50, alusiva aos «Jogos 
Olímpicos de Pequim».

A distribuição desta moeda será efectuada por intermédio das Tesou-
rarias do Banco de Portugal e das Instituições de Crédito.

As principais características da supracitada moeda foram aprova-
das pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2008, de 20 de 
Março.

21 de Abril de 2008. — Os Administradores: José António da Silveira 
Godinho — Vítor Rodrigues Pessoa.

300251929 

 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Édito n.º 238/2008
Em conformidade com o artigo 11.ºA dos Estatutos desta Caixa, 

na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 193/97 de 29/7, se 
declara que, para habilitação edital ao subsídio de € 758,73, constituído 
por Maria José Quintaneiro Selorindo Tristão Vão, sócia desta Caixa 
n.º 29669, falecida em 18/02/2008, correm éditos de 30 dias a contar da 
data da publicação deste anúncio no “Diário da República” citando as 
pessoas que se julgam com direito ao referido subsídio a deduzirem a 
sua habilitação naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, 
se decidir sobre o seu pagamento.

11 de Abril de 2008. — O Administrador -Delegado, José António 
Coelho Antunes.

300249361 

 Édito n.º 239/2008
Em conformidade com o artigo 11.º -A dos Estatutos desta Caixa, 

na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 193/97 de 29/7, se 
declara que, para habilitação edital ao subsídio de € 458,37, constituído 
por Maria Eduarda Correia Barros Antunes, sócia desta Caixa n.º 17106, 
falecida em 28/09/2006, correm éditos de 30 dias a contar da data da 
publicação deste anúncio no “Diário da República” citando as pessoas 
que se julgam com direito ao referido subsídio a deduzirem a sua ha-
bilitação naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se 
decidir sobre o seu pagamento.

11 de Abril de 2008. — O Administrador -Delegado, José António 
Coelho Antunes.

300249329 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Contrato (extracto) n.º 418/2008
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 25/02/2008:

Mestre Carlos Filipe Marreiros da Luz, autorizado o contrato admi-
nistrativo de provimento como equiparado a assistente do 1.º triénio, em 
regime de tempo integral na Escola Superior de Educação da Universi-
dade do Algarve, no período de 25 de Fevereiro a 18 de Julho de 2008, 
a auferir a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 100.

23 de Abril de 2008. — A Directora de Serviços de Recursos Huma-
nos, Mariana Farrusco. 

 Despacho (extracto) n.º 12424/2008
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve, de 

16/04/2008:
Licenciada Vera Margarida de Deus Nunes Gonçalves, autorizada a 

nomeação definitiva no quadro de pessoal não docente da Universidade 
do Algarve, como técnica superior de 2.ª classe — área de apoio ao 

ensino e investigação, precedendo período probatório em comissão de 
serviço extraordinária, a partir de 16 de Março de 2008.

22 de Abril de 2008. — A Directora de Serviços de Recursos Huma-
nos, Mariana Farrusco. 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Reitoria

Despacho n.º 12425/2008
Sob proposta da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra, foi, pela deliberação do Senado n.º 69/2007, 
de 7 de Novembro, aprovada a adequação do 2.º ciclo de estudos con-
ducente ao grau de mestre em “Educação e Formação de Adultos e 
Intervenção Comunitária”.

Na sequência do registo da referida adequação na Direcção -Geral 
do Ensino Superior, com o n.º R/B — AD -84/2008, e em cumprimento 
do Despacho do Senhor Director -Geral, n.º 6797/2008, publicado no 
Diário da República, 2.ª Série, n.º 48, de 7 de Março, procede -se em 
anexo à publicação da estrutura curricular e plano de estudos do Mes-
trado acima referido.

27 de Março de 2008. — O Vice -Reitor, António Gomes Martins.

ANEXO

I — Estrutura curricular
1. Estabelecimento de ensino: Universidade de Coimbra
2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.): Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação
3. Curso: Educação e Formação de Adultos e Intervenção Comunitária
4. Grau ou diploma: Mestre
5. Área científica predominante do curso: Ciências da Educação
6. Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de 

créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 ECTS
7. Duração normal do curso: 2 anos
8. Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos 

alternativos em que o curso se estruture (se aplicável):
9. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção 

do grau ou diploma:

QUADRO N.º 1 

Área científica Sigla

Créditos

Obrigatórios Optativos

Ciências da Educação CE 24 12 -24
Psicologia PSI 12 0 -24
Outra* Outra 60 0 -12

Total 96 24 (1)

(1) Indicar o número de créditos das áreas científicas optativas, necessários para a obtenção 
do grau ou diploma.

 10. Observações:
O Mestrado de Educação e Formação de Adultos e Intervenção Comu-

nitária engloba uma via profissionalizante, que se traduz na realização 
de um estágio e de um relatório de estágio, e uma via científica que 
implica a realização de um trabalho de investigação e da respectiva 
dissertação.

O diploma do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
Educação e Formação de Adultos e Intervenção Comunitária da FPCE-
-UC menciona a área científica geral e a área científica de especia-
lização.

A frequência com sucesso de todas as unidades curriculares do 1.º ano 
do curso de Mestrado permitirá a obtenção de um certificado de estudos 
em Educação e Formação de Adultos e Intervenção Comunitária.
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II — Plano de estudos

Universidade de Coimbra — Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Mestrado em Educação e Formação de Adultos e Intervenção Comunitária

Grau: Mestre

Área Científica: Ciências da Educação

Ano 1/ semestre 1

QUADRO N.º 2 

Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Perspectivas Teóricas em Educação de Adultos CE Semestral 162 TP: 45h
OT: 19h
*O: 2h

6

Psicologia do Adulto PSI Semestral 162 TP: 45h
OT: 19h
*O: 2h

6

Metodologia do Projecto Científico I CE Semestral 162 TP: 45h
OT: 19h
*O: 2h

6

Unidade Optativa** CE Semestral 162 TP: 45h
OT: 19h
*O: 2h

6 Opção**

Unidade Optativa** CE ou Outra Semestral 162 TP: 45h
OT: 19h
*O: 2h

6 Opção**

* O: Horas dedicadas a diferentes modalidades de avaliação.
** Unidades curriculares optativas: Animação Sociocultural e Desenvolvimento Local; Gerontopedagogia; Educação de Adultos e Cidadania; Reconhecimento, Validação e Certificação 

de Competências; Formação, Trabalho e Exclusão Social; Educação para a Autonomia e Aprendizagem Autodirigida; Políticas e Práticas de Educação de Adultos; Educação de Adultos com 
Necessidades Especiais. Prevê -se que a segunda unidade optativa possa assumir a forma de Unidade de Configuração Livre, criando -se, deste modo, a possibilidade de algumas experiências 
profissionais prévias dos mestrandos serem reconhecidas e validadas no sistema de ECTS pelos órgãos competentes.

 Ano 1/ semestre 2

QUADRO N.º 3 

Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Concepção, Desenvolvimento e Avaliação de Programas 
Educativos para Adultos

CE Semestral 162 TP: 45h
OT: 19h
*O: 2h

6

Psicologia do Idoso PSI Semestral 162 TP: 45h
OT: 19h
*O: 2h

6

Metodologia do Projecto Científico II CE Semestral 162 TP: 45h
OT: 19h
*O: 2h

6

Unidade Optativa** CE Semestral 162 TP: 45h
OT: 19h
*O: 2h

6 Opção**

Unidade Optativa** CE ou Outra Semestral 162 TP: 45h
OT: 19h
*O: 2h

6 Opção**

* O: Horas dedicadas a diferentes modalidades de avaliação.
** Unidades curriculares optativas: Animação Sociocultural e Desenvolvimento Local; Gerontopedagogia; Educação de Adultos e Cidadania; Reconhecimento, Validação e Certificação 

de Competências; Formação, Trabalho e Exclusão Social; Educação para a Autonomia e Aprendizagem Autodirigida; Políticas e Práticas de Educação de Adultos; Educação de Adultos com 
Necessidades Especiais. Prevê -se que a segunda unidade optativa possa assumir a forma de Unidade de Configuração Livre, criando -se, deste modo, a possibilidade de algumas experiências 
profissionais prévias dos mestrandos serem reconhecidas e validadas no sistema de ECTS pelos órgãos competentes.
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 Ano 2/ semestres 1 e 2

QUADRO N.º 4 

Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Seminário de Orientação e Acompanhamento CE Anual 270 S: 120h
OT: 40h

10

Dissertação ou Estágio e Relatório de Estágio CE Anual 1350 D/E: 960h
*O: 2h

50

* O: Horas dedicadas a diferentes modalidades de avaliação

 Faculdade de Ciências e Tecnologia

Despacho (extracto) n.º 12426/2008
Por despacho de 17/4/2008 do Presidente do Conselho Directivo, 

proferido por delegação de competências do Magnífico Reitor da Uni-
versidade de Coimbra (despacho n.º 10956/2007, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 108, de 5 de Junho de 2007):

Mestre Augusto José Venâncio Neto, Monitor no Departamento de Enge-
nharia Informática desta Faculdade — rescindido, por mútuo acordo, o contrato 
administrativo de provimento que detinha com esta Faculdade, com efeitos a 
1 de Abril de 2008. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

23 de Abril de 2008. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
Teresa Manuela Antunes. 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Serviços Académicos

Aviso n.º 13611/2008
Por despacho de 18 -4 -2008 do Reitor da Universidade de Évora:
Constituído, nos termos do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 239/2007, 

de 19 de Junho, pela forma seguinte, o júri das provas para obtenção do 
título de agregado por esta Universidade no ramo de História, requeridas 
pela Doutora Maria de Deus Beites Manso:

Presidente — Vice -Reitor da Universidade de Évora.
Vogais:
Doutor Avelino de Freitas de Meneses, professor catedrático da Uni-

versidade dos Açores.
Doutor Caio César Boschi, professor catedrático da Pontifícia Uni-

versidade Católica de Minas Gerais (Brasil).
Doutora Carmen Radulet, professora catedrática da Facoltà di Lingue 

e Letterature Straniere Moderne da Università degli Studi della Tuscia 
di Viterbo.

Doutor Eugénio Francisco dos Santos, professor catedrático da Fa-
culdade de Letras da Universidade do Porto.

Doutor Hélder Adegar Teixeira Dias da Fonseca, professor catedrático 
da Universidade de Évora.

Doutor João Marinho dos Santos, professor catedrático do Instituto 
de História da Expansão Ultramarina da Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Coimbra.

23 de Abril de 2008. — A Directora dos Serviços Académicos, Mar-
garida Cabral. 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Ciências

Despacho (extracto) n.º 12427/2008
Por despacho do Reitor da Universidade de Lisboa, datado de 2008 -04 -11:

Nomeado definitivamente, Filipe Medeiros Rosas, na categoria de 
Professor Auxiliar, em regime de dedicação exclusiva, escalão 1, além 

do quadro de pessoal docente da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, a partir de 2008 -07 -17.

23 de Abril de 2008 — O Presidente do Conselho Directivo, Nuno 
Manuel Guimarães. 

 Edital n.º 435/2008
O Doutor Nuno Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães, Professor 

Catedrático e Presidente dos Conselhos Directivo e Científico da Facul-
dade de Ciências da Universidade de Lisboa, faz saber que, por despacho 
do Reitor da Universidade de Lisboa, de 27 de Março de 2008, perante 
esta Faculdade, e pelo prazo de 15 dias úteis a contar do dia imediato 
ao da publicação deste Edital na Bolsa de Emprego Público, está aberto 
concurso documental para recrutamento de um Professor Auxiliar para 
a área científica de Fisiologia Vegetal, para o Departamento de Biologia 
Vegetal, nos termos e ao abrigo do artigo 11.º do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de 
Novembro, ratificado, com alterações, pela lei 19/80, de 16 de Julho e 
aí republicado em anexo, e demais legislação aplicável.

1 — Nos termos do disposto no despacho conjunto n.º 373/2000, de 
01 de Março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 31 
de Março de 2000, faz -se constar a seguinte menção:

“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente 
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 forma de dis-
criminação”.

2 — O concurso é válido para a vaga indicada, caducando com o 
seu preenchimento.

3 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento, 
papel de formato A4, dirigido ao Presidente do Conselho Directivo 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com referência 
expressa ao presente Edital e remetida ao seguinte endereço: Núcleo de 
Expediente e Arquivo — Edifício C -5, piso 3, Campo Grande, 1749 -016, 
Lisboa, solicitando a sua admissão.

4 — Podem candidatar -se ao presente concurso os indivíduos que 
satisfaçam, até ao termo do prazo fixado para apresentação das candi-
daturas, os requisitos gerais de admissão a concursos de provimento em 
funções públicas, bem como os requisitos especiais legalmente exigidos 
para o provimento do lugar a preencher.

4.1 — Os requisitos gerais de candidatura são:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por lei 
especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente exi-

gidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando 

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

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

cício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

4.2 — Os requisitos especiais de candidatura são:

 - Possuir o grau académico de Doutor, ou equivalente, na área de 
Biologia




