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Candidatos excluídos

Abel João Francisco Valadão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
João Pedro Alves de Almeida Chaves . . . . . . . . . . . . . . .
Júlia Cristina Guerra de Carvalho do Couto . . . . . . . . . .
Mafalda Sofia Mendes Azenha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Catarina Fernandes Pinto Eliseu . . . . . . . . . . . . . .
Marta Sofia de Andrade Fonseca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roberta Flávia Fidalgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sónia Alexandra Cipriano Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vanda Sobral de Castro Lopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vera Lúcia Pereira dos Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justificação

(a)
(a)
(a)
(b)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(b)

(a) Por não ter comparecido às Provas de Conhecimentos.
(b) Por ter obtido nota inferior a 9,5 valores no método de selecção eliminatório, Prova
de Conhecimentos.

29 de Dezembro de 2009. — O Administrador, Eduardo Lopes Rodrigues.
202746268

O Estatuto, ora aprovado, foi feito no estrito respeito pelo princípio
da legalidade, procurando ainda reflectir a preocupação de atender às
especificidades da Universidade dos Açores, de forma a satisfazer as
necessidades daqueles que a frequentam.
Assim, por termos dos artigos 2.º n.º 2, 20.º, n.os 1 e 2, 40.º, alínea h)
e 128.º, n.os 1, 2 e 3 todos da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, e do
artigo 114.º dos Estatutos da Universidade dos Açores aprovo os presentes Estatutos dos Serviços de Acção Social desta Universidade.

CAPÍTULO I
Disposição Gerais
Artigo Primeiro
Denominação e Natureza Jurídica
Os Serviços de Acção Social da Universidade dos Açores, abreviadamente designada por SASUA, são uma pessoa colectiva de direito
público, dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa
e financeira, nos termos da lei e dos Estatutos da Universidade dos
Açores, de que faz parte integrante.

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE
DOS AÇORES
Despacho n.º 477/2010
Considerando que se torna necessário harmonizar o funcionamento
dos órgãos, dependentes de nomeação do Reitor, com os princípios gerais
emanados dos Estatutos da Universidade dos Açores;
Considerando a legitimidade resultante da acção conjugada do n.o 3
do artigo 114.º dos Estatutos da Universidade dos Açores, homologados
pelo Despacho Normativo n.º 65-A/2008, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 246, de 22 de Dezembro de 2008, com os n.os 3 e 4 do artigo 128.º
da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, delibero:
Artigo Primeiro
Designar o Técnico Superior, Francisco Manuel Rosa Coelho, Administrador dos Serviços de Acção Social da Universidade dos Açores
(SASUA), nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 114.º dos Estatutos da
Universidade dos Açores e nas condições que até aqui lhe eram aplicadas.
Artigo Segundo
Rectificar todos os actos praticados pelo Administrador e que tenham produzido efeitos no período de transição, com a entrada da Lei
n.º 62/2007, de 10 de Setembro, até ao presente despacho.

Artigo Segundo
Missão
Os SASUA têm como missão executar a política de acção social,
cultural e desportiva definida nos termos previstos nos Estatutos da
Universidade dos Açores, e demais legislação aplicável, visando proporcionar aos estudantes melhores condições de estudo, formação, integração
social e académica.
Artigo Terceiro
Atribuições e Objectivos
No âmbito das suas atribuições compete aos SASUA, proporcionar
aos estudantes melhores condições de estudo mediante a prestação de
serviços e a concessão de apoios, designadamente:
a) Atribuir bolsas de estudo;
b) Conceder auxílios de emergência;
c) Promover o acesso à alimentação em cantinas e bares;
d) Promover o acesso ao alojamento;
e) Promover e apoiar as actividades desportivas e culturais;
f) Promover a saúde e o bem-estar da comunidade universitária;
g) Conceder apoios específicos aos estudantes, nos termos da lei e
dos Estatutos da Universidade dos Açores;
h) Promover o apoio médico e psicológico aos estudantes da Universidade dos Açores;
i) Desenvolver outras actividades que, pela sua natureza, se enquadrem
nos fins gerais de acção social escolar.

Artigo Terceiro
Este Despacho entra imediatamente em vigor.
Data: Ponta Delgada, 02 de Dezembro de 2009. — Nome: Avelino
de Freitas de Meneses, Cargo: Reitor.
202743805
Regulamento n.º 6/2010
Estatutos dos Serviços de Acção Social
da Universidade dos Açores
Preâmbulo
Com a entrada em vigor do novo Regime Jurídico das Instituições de
Ensino Superior (RJIES), Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, tornou-se
necessário adaptar os Estatutos das Instituições de Ensino Superior tendo em
conta as soluções jurídicas inovadoras introduzidas por este diploma legal.
Assim, e no que se refere aos Serviços de Acção Social Escolar, o RJIES,
através do artigo 128.º, veio caracterizar a sua natureza jurídica, bem como
apontar alguns princípios básicos para o seu modelo organizacional, que
os Estatutos das Instituições de Ensino Superior deveriam complementar.
Com a aprovação dos Estatutos da Universidade dos Açores, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de 22 de Dezembro de
2008, tornou-se, pois, necessário regulamentar mais especificamente a
natureza, missão, objectivos, competências, modelo de organização e
funcionamento dos Serviços de Acção Social da Universidade (SASUA).
Assim sendo, considerando os princípios decorrentes do Decreto-Lei
n.º 129/93, de 22 de Abril, que institucionalizou a acção social escolar no
ensino superior, o presente Estatuto teve em conta a missão primeira dos
SASUA, que é a de assegurar a não exclusão de nenhum estudante que
frequente a Universidade dos Açores, por razões estritamente financeiras,
e procurou que o seu modelo organizacional respondesse às condições
indispensáveis, para que a todos seja permitida uma formação cultural
e desportiva, para alem da sua normal formação académica.

Artigo Quarto
Âmbito de Aplicação
1 — Beneficiam do sistema de acção social, através dos SASUA,
os estudantes matriculados na Universidade dos Açores, ou de outras
de outras instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras no
âmbito do enquadramento legal em vigor.
2 — Podem igualmente beneficiar da acção dos SASUA os estudantes apátridas ou que beneficiem do estatuto de refugiado político, e os
provenientes de países com os quais tenham sido celebrados acordos
de cooperação académica, no respeito pelo princípio de igualdade de
tratamento aos estudantes portugueses, desde que frequentem a Universidade dos Açores.
Artigo Quinto
Sede e Dependências
Os Serviços de Acção Social da Universidade dos Açores têm a sua
sede em Ponta Delgada e uma delegação no Campus de Angra do Heroísmo, podendo ainda ser criadas formas locais de representação nas
Unidades Orgânicas da Universidade dos Açores.

CAPÍTULO II
Dos Órgãos
Artigo Sexto
Órgãos
São órgãos dos SASUA:
a) O Conselho de Acção Social (CAS);
b) O Conselho de Gestão (CG);
c) O Administrador para a Acção Social (AAS).
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Artigo Sétimo
Conselho de Acção Social

1 — O Conselho de Acção Social, abaixo designado por CAS, ou
simplesmente por Conselho, é o órgão superior de orientação geral da
acção social escolar na Universidade dos Açores.
2 — O Conselho é constituído por:
a) Pelo Reitor da Universidade dos Açores, que preside, com voto
de qualidade;
b) Pelo Administrador dos SASUA;
c) Por dois representantes da Associação Académica da Universidade
dos Açores, um dos quais bolseiro.
Artigo Oitavo
Competência do Conselho de Acção Social
1 — Compete ao Conselho:
a) Aprovar a forma de aplicação da política de acção social escolar
na Universidade dos Açores;
b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das orientações gerais que
garantam o funcionamento dos SASUA;
c) Dar Parecer sobre o Relatório de Actividades, e as Contas, bem como sobre
os Planos de Actividades e Orçamento para o ano económico seguinte, e sobre
os Planos de Desenvolvimento, a médio e longo prazo, para a acção social;
d) Propor mecanismos que garantam a qualidade dos serviços prestados e definir os critérios e os meios para a sua avaliação.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Conselho pode
propor outras formas de apoio social, consideradas adequadas à acção
social a desenvolver na Universidade dos Açores.
Artigo Nono
Conselho de Gestão
1 — O Conselho de Gestão é o órgão de gestão administrativa, patrimonial e financeira, sendo-lhe aplicada a legislação em vigor para os organismos públicos dotados de autonomia administrativa e financeira.
2 — O Conselho de Gestão é composto por:
a) O Reitor da Universidade dos Açores, que preside;
b) O Administrador para a Acção Social;
c) O Dirigente responsável pela área administrativa e financeira,
que secretaria.
Artigo Décimo
Competência do Conselho de Gestão
1 — Compete ao Conselho de Gestão, designadamente:
a) Aprovar os instrumentos de gestão e fiscalizar a sua execução;
b) Aprovar os projectos de orçamento para o ano económico seguinte
e o plano de desenvolvimento a médio prazo para a acção social;
c) Promover e fiscalizar a cobrança de receitas, autorizar e verificar a
legalidade das despesas e receitas, verificar e visar o seu processamento;
d) Organizar a contabilidade e fiscalizar a sua escrituração;
e) Apresentar os Relatórios e Contas anuais e submetê-los ao Tribunal
de Contas;
f) Promover a verificação regular dos fundos em cofre e em depósito
e fiscalizar a respectiva escrituração contabilística;
g) Deliberar sobre o montante dos fundos permanentes;
h) Acompanhar a gestão financeira e patrimonial dos serviços de
acção social, promovendo a organização e a permanente actualização do
inventário e do cadastro dos bens móveis e imóveis dos SASUA;
i) Fixar os preços e taxas, a cobrar pelos SASUA.
2 — O Conselho de Gestão poderá delegar no Administrador para a Acção
Social, as competências consideradas indispensáveis a uma gestão eficiente.
3 — O Conselho de Gestão reunirá, obrigatoriamente, uma vez por
mês e extraordinariamente por convocação do presidente ou a solicitação
de qualquer dos seus membros.
4 — As decisões do Conselho de Gestão são tomadas por maioria
simples, sendo os seus membros solidariamente responsáveis, salvo
se não tiverem estado presentes ou se quiserem exarar em acta a sua
discordância das deliberações tomadas.
Artigo Décimo Primeiro
Administrador para a Acção Social
1 — O Administrador dos Serviços de Acção Social é livremente
nomeado e exonerado pelo Reitor, nos termos da lei e dos Estatutos da
Universidade dos Açores.
2 — Compete ao Administrador dos Serviços de Acção Social nos
termos do n.º 3 do artigo 114.º dos Estatutos da Universidade dos Açores:

a) Garantir a execução da política de acção social, superiormente
definida;
b) Assegurar a funcionalidade e a gestão corrente dos Serviços de
Acção Social;
c) Propor os instrumentos de gestão provisional e elaborar os documentos de prestação de contas, de acordo com a legislação em vigor;
d) Garantir a atribuição dos apoios directos e indirectos aos estudantes
da Universidade dos Açores;
e) Superintender e gerir os recursos humanos e financeiros afectos
aos SASUA;
f) Propor a nomeação e exoneração, nos termos da lei e deste Estatuto,
dos dirigentes e funcionários dos SASUA;
g) Representar os SASUA perante os demais órgãos da Instituição
e perante o exterior;
h) Exercer as funções que lhe sejam delegadas pelo Reitor.
3 — Cabe ao Administrador para Acção Social definir o modelo de gestão
que considere mais adequado à prossecução das atribuições dos SASUA.
4 — Tendo em vista a racionalização dos recursos humanos, financeiros e materiais, devem ser tidos em conta, pelo Administrador, os
seguintes princípios de gestão:
a) Disponibilização de instalações e serviços para a utilização e frequência por outras entidades, mediante adequada contrapartida financeira
e sem prejuízo para a prossecução das suas atribuições;
b) A utilização de instalações e prestação de serviços em comum aos
alunos das diversas unidades orgânicas da Universidade, de forma a
prosseguir os objectivos previstos no domínio da acção social;
c) Contratação, nos termos da lei aplicável, de estudantes matriculados
na Universidade dos Açores para assegurar temporariamente actividades no
âmbito da acção social.

CAPÍTULO III
Artigo Décimo Segundo
Fiscal Único
A gestão patrimonial e financeira dos SASUA está sujeita à fiscalização do Fiscal Único, nos termos da lei, e por força do n.º 6 do artigo 114.
º dos Estatutos da Universidade dos Açores.

CAPÍTULO IV
Artigo Décimo Terceiro
Recursos Humanos e Modelo de Organização
1 — Os SASUA elaboram, anualmente, nos termos da lei, o seu mapa
de pessoal, e compreendem as seguintes unidades funcionais:
a) Serviços Administrativos e Financeiros;
b) Gabinete de Planeamento, Auditoria e Controlo;
c) Gabinete de Apoio ao Aluno;
d) Gabinete de Desporto e Cultura.
2 — Os Gabinetes e Serviços são dirigidos por Coordenadores equiparados a chefes de Divisão para efeitos remuneratórios.
3 — Ao pessoal dirigente dos SASUA é aplicado o regime definido
para a Universidade dos Açores e, subsidiariamente, o fixado no Estatuto
do Pessoal Dirigente da Administração Pública.
Artigo Décimo Quarto
Adaptação Funcional
O Administrador para a Acção Social deverá, por despacho, sujeito
a homologação do Reitor, no respeito pela lei, pelos Estatutos da Universidade dos Açores, e por este Estatuto, definir as tarefas que cabem
a cada um dos Serviços e Gabinetes.

CAPÍTULO V
Artigo Décimo Quinto
Revisão do Estatuto
1 — O presente Estatuto pode ser revisto:
a) Dois anos após a data da sua publicação, ou quatro após a última revisão;
b) Em qualquer momento, por deliberação do Conselho de Gestão
dos SASUA.
2 — A alteração do Estatuto carece sempre de aprovação do Reitor.
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Artigo Décimo Sexto
Casos Omissos e Dúvidas
Os casos omissos e as dúvidas resultantes da aplicação do presente
Estatuto são resolvidos pelo Conselho de Gestão.
Artigo Décimo Sétimo

Vogal suplente — José António Beleza Carvalho, professor coordenador do Departamento de Engenharia Electrotécnica do Instituto Superior
de Engenharia do Porto.»
15 de Dezembro de 2009. — O Vice-Presidente, José de Freitas
Santos.
202746519

Entrada em vigor
O presente Estatuto entra em vigor na data da sua aprovação pelo Reitor.
Data: Serviços de Acção Social da Universidade dos Açores, 30 de Novembro de 2009. — Nome: Avelino de Freitas de Meneses, Cargo: Reitor.
202745182

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Aviso n.º 459/2010
Para os devidos efeitos legais, nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do
artigo 49.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções
públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, notifica-se o trabalhador Daniel Filipe Valente Lima, que exerceu funções na Escola Superior
de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa, com última residência conhecida
na Rua José Augusto Pimenta, 24 — 3.º Dto., Alto do Seixalinho, 2830-086
Barreiro, de que se encontra pendente contra si procedimento disciplinar e
que dispõe do prazo de quarenta dias para apresentar a sua defesa escrita.
Instituto Politécnico de Lisboa, 15 de Dezembro de 2009. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
202741026
Aviso n.º 460/2010
Para os devidos efeitos legais, nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 49.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, notifica-se a trabalhadora
Raquel Ferreira Costa, que exerceu funções na Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, com última residência
conhecida na Rua Cândido de Oliveira, 53, Vila Franca de Xira, 2690-149 Santa
Iria, de que se encontra pendente contra si procedimento disciplinar e que dispõe
do prazo de quarenta dias para apresentar a sua defesa escrita.
Instituto Politécnico de Lisboa, 15 de Dezembro de
2009. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
202741091

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Declaração de rectificação n.º 27/2010
Por ter saído com inexactidão a publicação da declaração de rectificação n.º 2418/2009, no Diário da República, 2.ª série, n.º 190, de 30
de Setembro de 2009, referente à constituição do júri do concurso de
provas públicas para professor coordenador, área científica de Engenharia
Electrotécnica, ref.ª ISE/D/6/2009, rectifica-se que onde se lê:
«Vogais:
Alexandra Maria Soares Ferreira Galhano, Coordenador do Departamento
de Engenharia Electrotécnica do Instituto Superior de Engenharia do Porto;
Custódio João Pais Dias, Coordenador do Departamento de Engenharia Electrotécnica do Instituto Superior de Engenharia do Porto.
José Carlos Lourenço Quadrado, Professor Coordenador do Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa;
Vogal Suplente:
José António Beleza Carvalho, Coordenador do Departamento de
Engenharia Electrotécnica do Instituto Superior de Engenharia do
Porto.»
deve ler-se:
«Vogais:
Alexandra Maria Soares Ferreira Galhano, professora coordenadora
do Departamento de Engenharia Electrotécnica do Instituto Superior
de Engenharia do Porto.
Custódio João Pais Dias, professor coordenador do Departamento de
Engenharia Electrotécnica do Instituto Superior de Engenharia do Porto.
José Carlos Lourenço Quadrado, professor coordenador do Departamento de Engenharia Electrotécnica e Automação do Instituto Superior
de Engenharia de Lisboa.

Declaração de rectificação n.º 28/2010
Por ter saído com inexactidão a publicação da declaração de rectificação n.º 2963/2009, publicada no Diário da República, 2.ª série,
n.º 235, de 4 de Dezembro de 2009, referente à abertura de concurso
documental para professor-ajunto, área científica de Engenharia Química, referência ISE/D/25/2009, rectifica-se que onde se lê:
«1 — Está aberto, pelo prazo de 30 dias consecutivos, concurso
documental para provimento de uma vaga de professor-adjunto do
mapa de pessoal do Instituto Superior de Engenharia do Porto, Instituto
Politécnico do Porto, na área científica de Engenharia Química, área
disciplinar de Tecnologia Química, a que poderão concorrer:
....................................................
5 — A selecção e ordenação dos candidatos terá como base a relevância do seu currículo pedagógico, científico, profissional e de apoio
às actividades de gestão no ensino superior, a sua relevância para a área
em que é aberto concurso, tendo em conta os seguintes aspectos:
a) Adequação do candidato ao departamento e à área científica de
Engenharia Química;
b) Adequação do candidato à área disciplinar de Tecnologia Química;
c) Adequação do candidato à docência numa escola de engenharia
do ensino superior politécnico e ao exercício da actividade no domínio
e na região onde a escola se insere;
d) Trabalho desenvolvido, sua qualidade, reconhecimento, especificidade e complexidade;
e) Experiência profissional no domínio da área científica em que é
aberto o concurso e duração das actividades desenvolvidas;
f) Criatividade, capacidade de empreendimento, de organização
e de estruturação.
6 — Serão excluídos os candidatos cujo currículo revele a não
adequação dos mesmos à área científica e à área disciplinar para o
qual o concurso foi aberto.
....................................................
9 — A valoração relativa dos elementos constantes dos n.os 7.1 a 7.5
será feita de acordo com a ponderação aprovada na reunião n.º 713 da
comissão coordenadora do Conselho Científico de 01/07/2009»
deve ler-se:
«1 — Está aberto, pelo prazo de 30 dias consecutivos, concurso
documental para provimento de uma vaga de professor-adjunto do
mapa de pessoal do Instituto Superior de Engenharia do Porto, Instituto Politécnico do Porto, na área científica de Engenharia Química,
a que poderão concorrer:
....................................................
5 — A selecção e ordenação dos candidatos terá como base a relevância do seu currículo pedagógico, científico, profissional e de apoio
às actividades de gestão no ensino superior, a sua relevância para a área
em que é aberto concurso, tendo em conta os seguintes aspectos:
a) Adequação do candidato ao departamento e à área científica de
Engenharia Química;
b) Adequação do candidato à docência numa escola de engenharia
do ensino superior politécnico e ao exercício da actividade no domínio
e na região onde a escola se insere;
c) Trabalho desenvolvido, sua qualidade, reconhecimento, especificidade e complexidade;
d) Experiência profissional no domínio da área científica em que é
aberto o concurso e duração das actividades desenvolvidas;
e) Criatividade, capacidade de empreendimento, de organização
e de estruturação.
6 — Serão excluídos os candidatos cujo currículo revele a não adequação dos mesmos à área científica para a qual o concurso foi aberto.
....................................................
9 — A valoração relativa dos elementos constantes dos n.os 7.1
a 7.5 será feita de acordo com a ponderação aprovada na reunião
n.º 712 da comissão coordenadora do Conselho Científico de 1 de
Julho de 2009»
31 de Dezembro de 2009. — O Vice-Presidente, José de Freitas
Santos.
202746535

