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23 — Será elaborada uma lista unitária de ordenação final dos candi-
datos, ainda que, no mesmo procedimento, lhes tenham sido aplicados 
diferentes métodos de seleção.

23.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será 
publicitada em local visível e público da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade de Lisboa, sita na Rua Professora Teresa 
Ambrósio, 1600 -277 Lisboa e colocada no Portal da Faculdade em 
www.fmd.ulisboa.pt.

23.2 — Em caso de igualdade de valoração, serão adotados os cri-
térios de ordenação preferencial estabelecidos nas disposições legais 
aplicáveis.

23.3 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada na Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa 
de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no primeiro dia útil seguinte à 
presente publicação, a partir da data da publicação (no Diário da Re-
pública), na página eletrónica da Universidade de Lisboa e por extrato, 
no prazo máximo de três dias úteis contado da mesma data, num jornal 
de expansão nacional.

11 de dezembro de 2017. — O Diretor da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade de Lisboa, Luís Pires Lopes.

ANEXO 1

Bibliografia e Legislação para a Prova de Conhecimento
A. Área de Atividade Administrativa:
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (aprova a Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas);
Normas transitórias abrangidas pelos artigos 88.º a 115.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual;
Acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro;
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho (Níveis da tabela 

remuneratória);
Decreto -Lei n.º 503/99 de 20 de novembro, na sua redação atual 

(aprova o regime jurídico dos acidentes em serviço e das doenças pro-
fissionais no âmbito da Administração Pública);

Decreto -Lei n.º 89/2009, de 9 de abril, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 40/2009, de 5 de junho (regulamenta a proteção na pa-
rentalidade, dos trabalhadores que exercem funções públicas integradas 
no regime de proteção social convergente);

Lei n.º 4/2009, de 29 de janeiro, alterada pela Lei n.º 10/2009, de 
10 de março (define a proteção social dos trabalhadores que exercem 
funções públicas);

Despacho n.º 16372/2009, de 20 de julho (acumulação de férias);
Lei n.º 11/2008, de 20 de fevereiro (cria a proteção no desemprego 

de trabalhadores da Administração Pública);
Lei n.º 60/2005, de 29 de dezembro, alterada pelas Leis n.º 52/2007, de 

31 de agosto e n.º 11/2008, de 20 de fevereiro (estabelece os mecanismos 
de convergência do regime de proteção social da função pública com o 
regime geral da segurança social);

 Instituto Superior Técnico

Despacho (extrato) n.º 77/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Superior Técnico, e para 

efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
(doravante designada por LTFP), declara -se que a trabalhadora indicado 
concluiu com sucesso o seu período experimental na carreira/categoria 
indicada, de acordo com o processo de avaliação, elaborado nos termos 
do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, que se encontra arquivado 
no seu processo individual. 

Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual (esta-
belece o sistema integrado de gestão e avaliação de desempenho na 
Administração Pública);

Lei n.º 7/2009, de 22 fevereiro, na sua redação atual (Código do 
Trabalho);

Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro (Montantes pecuniários 
da tabela remuneratória única);

Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 145 -A/2011, de 6 de abril (regulamenta a tramitação do proce-
dimento concursal).

B. Área de Organização Administrativa:
Orgânica do Governo Constitucional em funções;
Administração Direta do Estado (Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, 

republicada pela Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, e alterada pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro);

Estatutos da Universidade de Lisboa (Despacho Normativo 
n.º 5 -A/2013, de 19 de abril);

Estatutos da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 
Lisboa (Despacho n.º 5075/2014, de 9 de abril);

Regulamento Orgânico dos Serviços da Faculdade de Medicina Den-
tária da Universidade de Lisboa (Despacho (extrato) n.º 8474/2013 de 
28 de junho);

Regulamento Interno das Clínicas Universitárias da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (Despacho n.º 1197/2015, 
de 4 de fevereiro).

C. Área do Setor a que se candidata:
Portaria n.º 949 -A/2006, de 11 de Setembro (Anexo RTIEBT);
Código dos Contratos Públicos (CCP);
Vassalo, Francisco Ruiz. Manual de Símbolo Eletrónicos. Plátano 

Edições Técnicas;
Matias, José Vagos Carreira; Leote, Ludgero Paula Nobre. Automa-

tismos Industriais Comando e Regulação. Didática Editora;
Besselaar, TH. Relatório Técnico n.º 1 — Lâmpadas Fluorescentes, 

Tonalidades e Capacidade de Resistência das Cores. PHILIPS;
Gaspar, C. Dias. Noções de Manutenção. Manual do Curso de Téc-

nicos de Manutenção de Equipamento Médico -Dentário.
310985653 

Nome Carreira/Categoria Data do Despacho

Joana Carolina Cardoso Nunes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Técnico/Assistente Técnico  . . . . . . . . . . 15 de dezembro de 2017.

 18 de dezembro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Administrativa, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.
311005797 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 78/2018
Considerando a publicação do Decreto -Lei n.º 4/2016, de 13 de ja-

neiro, que institui a fundação pública com regime de direito privado Uni-
versidade do Minho, nos termos da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, 
que aprova o regime jurídico das instituições de ensino superior (RJIES).

Considerando que as fundações se regem pelo direito privado, nomea-
damente no que respeita à sua gestão financeira, patrimonial e de pessoal, 
sem prejuízo da aplicação dos princípios constitucionais respeitantes 
à Administração Pública, nomeadamente a prossecução do interesse 
público, bem como os princípios da igualdade, da imparcialidade, da 

justiça e da proporcionalidade, atento o disposto nos números 1 e 2 do 
artigo 134.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior.

Considerando o disposto no artigo 18.º, n.º 2, do Regulamento de 
Carreiras, Recrutamento e Contratação em Regime de Contrato de 
Trabalho do Pessoal não Docente e não Investigador da Universidade 
do Minho, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 12 de maio 
de 2017.

Nestes termos, promovida a consulta pública do projeto de Regula-
mento, conforme estabelecido no artigo 101.º do Código de Procedi-
mento Administrativo e do artigo 110.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2007, de 10 
de setembro, e ouvidas as organizações sindicais, ao abrigo do disposto 
na alínea s) do n.º 1 do artigo 37.º dos Estatutos da Universidade do 
Minho, homologados pelo Despacho Normativo n.º 13/2017, publicados 
no Diário da República, 2.ª série, de 21 de setembro de 2017, após apro-
vação pelo Conselho de Gestão, aprovo o Regulamento de Avaliação do 
Desempenho do Pessoal Não Docentes e Não Investigador em Regime 
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de Contrato de Trabalho da Universidade do Minho, anexo ao presente 
despacho, do qual faz parte integrante.

7 de dezembro de 2017. — O Reitor, Rui Vieira de Castro.

Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal 
Não Docente e Não Investigador em Regime

de Contrato de Trabalho da Universidade do Minho

Preâmbulo
Como resulta do Decreto -Lei n.º 4/2016, de 13 de janeiro, a Univer-

sidade do Minho é atualmente uma instituição de ensino superior de 
natureza fundacional — fundação pública com regime de direito privado, 
nos termos do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 
(RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro — pelo que, 
nos parâmetros legais e estatutários pertinentes, rege -se pelo direito 
privado, designadamente no que respeita à gestão de pessoal.

Considerando o disposto no artigo 18.º, n.º 2, do Regulamento de 
Carreiras, Recrutamento e Contratação em Regime de Contrato de 
Trabalho do Pessoal não Docente e não Investigador da Universidade 
do Minho, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 12 de maio 
de 2017.

Considerando que o processo de avaliação tem como objetivo princi-
pal a valorização do desempenho dos trabalhadores em regime privado 
e a melhoria contínua da sua atividade, em cumprimento da missão e 
objetivos da Universidade do Minho e a consequente necessidade de 
se proceder à elaboração e aprovação do Regulamento de Avaliação do 
Desempenho do Pessoal Não Docentes e Não Investigador em Regime 
de Contrato de Trabalho da Universidade do Minho.

Neste contexto, estabelecem -se neste Regulamento os princípios e 
regras do processo de avaliação do desempenho do pessoal não docente 
e não investigador em regime de contrato de trabalho na Universidade 
do Minho.

Nestes termos, promovida a consulta pública do projeto de Regula-
mento, conforme estabelecido no artigo 101.º do Código de Procedi-
mento Administrativo e do artigo 110.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2007, de 10 
de setembro, e ouvidas as organizações sindicais, ao abrigo do disposto 
na alínea s) do n.º 1 do artigo 37.º dos Estatutos da Universidade do 
Minho, homologados pelo Despacho Normativo n.º 13/2017, publi-
cados no Diário da República, 2.ª série, de 21 de setembro de 2017, 
é aprovado o Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal 
Não Docente e Não Investigador em Regime de Contrato de Trabalho 
da Universidade do Minho.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Âmbito de aplicação e objetivo

1 — O presente regulamento aplica -se ao pessoal não docente e não 
investigador em regime de contrato de trabalho da Universidade do 
Minho integrados nas carreiras e categorias definidas no Regulamento 
de Carreiras, Recrutamento e Contratação em Regime de Contrato de 
Trabalho do Pessoal não Docente e não Investigador da Universidade 
do Minho (adiante designado por trabalhadores em regime privado ou 
trabalhadores), abrangendo os trabalhadores contratados por tempo 
indeterminado, bem como os contratos a termo por períodos superiores 
a seis meses.

2 — O processo de avaliação tem como objetivo principal a valoriza-
ção do desempenho dos trabalhadores em regime privado e a melhoria 
contínua da sua atividade, em cumprimento da missão e objetivos da 
Universidade do Minho, adiante designada por UMinho.

Artigo 2.º

Periodicidade e requisitos para avaliação

1 — A avaliação do desempenho é de caráter bienal e respeita ao 
desempenho dos dois anos civis anteriores.

2 — É requisito de aplicação do processo de avaliação o exercício 
efetivo de funções durante o período mínimo de um ano.

3 — Caso o período mínimo especificado no número anterior não se 
verifique, o desempenho relativo ao ano correspondente será objeto de 
avaliação conjunta com o do ano seguinte.

CAPÍTULO II

Intervenientes no processo de avaliação

Artigo 3.º
Intervenientes

Intervêm no processo de avaliação do desempenho:
a) Avaliador;
b) Avaliado;
c) Conselho Coordenador de Avaliação;
d) Comissão paritária;
e) Reitor.

Artigo 4.º
Avaliador

A avaliação é da competência do superior hierárquico imediato ou, na 
sua ausência ou impedimento, do superior hierárquico de nível seguinte, 
cabendo, designadamente, ao avaliador:

a) Negociar os objetivos individuais do avaliado e fixar os indicadores 
de medida do desempenho, designadamente os critérios de superação 
de objetivos;

b) Rever regularmente com o avaliado os objetivos negociados, ajustá-
-los, se necessário, e reportar ao avaliado a evolução do seu desempenho 
e possibilidades de melhoria;

c) Avaliar os trabalhadores diretamente subordinados, assegurando a 
correta aplicação dos princípios integrantes da avaliação.

Artigo 5.º
Avaliado

1 — No âmbito do processo de avaliação, o avaliado tem direito:
a) A uma avaliação do desempenho que vise o desenvolvimento 

profissional e a melhoria contínua da sua atividade;
b) A que lhe sejam garantidos os meios e condições necessários ao 

seu desempenho.

2 — O avaliado pode impugnar a sua avaliação através de reclamação 
para o Reitor.

3 — O avaliado tem também direito à impugnação judicial, nos ter-
mos gerais.

4 — É dever do avaliado facultar os elementos de informação que 
lhe sejam solicitados e garantir participação ativa e responsabilização 
no processo de avaliação do seu desempenho.

Artigo 6.º
Conselho Coordenador de Avaliação

Junto do Reitor funciona o conselho coordenador da avaliação, 
sendo aplicável, com as devidas adaptações, as regras previstas no 
artigo 58.º da Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, na redação 
atual, sobre a composição, competências e funcionamento, bem 
como o Regulamento do Conselho Coordenador de Avaliação da 
Universidade do Minho.

Artigo 7.º
Comissão paritária

1 — A comissão paritária tem competência consultiva para apreciar 
propostas de avaliação dadas a conhecer a trabalhadores avaliados, 
antes da homologação.

2 — A comissão paritária é composta por quatro representantes da 
administração, dois efetivos e dois suplentes, designados pelo Reitor e 
seis representantes dos trabalhadores não docentes e não investigado-
res, dois efetivos e quatro suplentes, independentemente do regime de 
vinculação, por estes eleitos.

3 — O mandato dos membros da comissão paritária tem a duração 
de quatro anos.

4 — O processo de constituição da comissão paritária deve decorrer 
em dezembro, sendo o processo de eleição dos representantes dos traba-
lhadores organizado nos termos de despacho do Reitor que é publicitado 
na página eletrónica da UMinho.

5 — A não participação dos trabalhadores na eleição não obsta ao 
normal seguimento do processo de avaliação, implicando apenas a não 
constituição da comissão paritária e a consequente eliminação, nesse 
ano, desta fase do processo.
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Artigo 8.º

Reitor

Para os efeitos da aplicação do presente regulamento, compete ao 
Reitor:

a) Garantir a adequação do sistema de avaliação do desempenho 
dos trabalhadores em regime privado às realidades específicas de cada 
unidade orgânica;

b) Homologar as avaliações, sem prejuízo da faculdade de delegação;
c) Decidir sobre as reclamações dos avaliados.

CAPÍTULO III
Avaliação

Artigo 9.º

Fatores de avaliação e ponderação

1 — Serão considerados dois fatores de avaliação:

a) Objetivos individuais — 50 %;
b) Conhecimentos e competências — 50 %;

2 — Os fatores referidos no número anterior são aplicados em todas 
as carreiras e categorias com exceção da alínea a) na carreira de assis-
tente operacional.

Artigo 10.º

Objetivos individuais

1 — Os objetivos individuais são os resultados relacionados com o 
desenvolvimento de uma atividade específica, desempenhada por um 
trabalhador ou por uma equipa num determinado período de tempo e 
que têm em vista avaliar os contributos individuais para a concretização 
dos resultados previstos.

2 — Os objetivos individuais devem ser acordados entre avaliador e 
avaliado na reunião de avaliação.

3 — Para cada avaliado são fixados três a cinco objetivos individuais.

Artigo 11.º

Avaliação dos objetivos

1 — Após o final de cada ciclo de avaliação, caberá ao avaliador 
efetuar a avaliação dos objetivos definidos, devendo a avaliação de cada 
objetivo ter em consideração a seguinte escala de valoração:

a) Superou claramente o objetivo, a que corresponde uma pontuação 
de 5;

b) Cumpriu o objetivo, a que corresponde uma pontuação de 3;
c) Não cumpriu o objetivo, a que corresponde uma pontuação de 1.

2 — A pontuação final a atribuir a este fator é a média aritmética, 
expressa até às centésimas, das pontuações atribuídas aos resultados 
obtidos em todos os objetivos.

Artigo 12.º

Conhecimentos e competências

A avaliação deste fator considera os seguintes parâmetros:

a) Conhecimentos profissionais — Avalia os conhecimentos teóricos 
e práticos que o trabalhador demonstra possuir para o desempenho das 
suas tarefas;

b) Adaptação profissional — Avalia a capacidade para se ajustar a 
novas técnicas e métodos de trabalho, encarando as mudanças sem 
constrangimentos ou receios;

c) Criatividade, versatilidade e capacidade de iniciativa — Avalia a 
criatividade e capacidade para propor e executar trabalhos de sua inicia-
tiva e a originalidade e qualidade dessas iniciativas. Avalia a capacidade 
para tratar áreas de trabalho para além das habituais;

d) Capacidade de análise — Avalia a capacidade de identificar vários 
aspetos de um problema e todos os elementos com ele relacionados, 
interpretando os dados necessários à sua solução;

e) Quantidade de trabalho — Avalia o volume de trabalho realizado 
e rapidez de execução, sem prejuízo da qualidade;

f) Qualidade do trabalho — Avalia a correção do trabalho realizado, 
tendo em conta o tipo de tarefas que normalmente lhe são distribuídas 
e tendo em atenção a frequência e gravidade dos erros;

g) Organização e métodos de trabalho — Capacidade para levar a 
cabo com auto -organização o seu trabalho e de seleção dos métodos 
mais adequados à produção do trabalho com a melhor qualidade e a 
maior rapidez possível;

h) Grau de responsabilidade profissional — Avalia a capacidade 
para resolver questões de forma ponderada, apreciando e assumindo 
as consequências;

i) Trabalho em equipa — Avalia a capacidade para prestar e receber 
ajuda e a disponibilidade para participar na atividade coletiva de um grupo 
de trabalho, cooperando com os restantes trabalhadores desse grupo;

j) Compromisso e cultura institucional — Capacidade do trabalhador 
compreender e integrar -se na cultura da instituição.

Artigo 13.º

Níveis de classificação

1 — Os fatores de avaliação serão classificados em cinco níveis, de 
acordo com o documento anexo ao presente regulamento.

2 — A pontuação final a atribuir a cada um dos fatores de avaliação 
é o resultado da média aritmética das pontuações atribuídas aos parâ-
metros, expressa até às centésimas.

Artigo 14.º

Avaliação final

A avaliação final é o resultado da média ponderada, expressa até às 
centésimas, das pontuações obtidas em todos os fatores de avaliação 
referidos no n.º 1 do artigo 8.º do presente Regulamento.

CAPÍTULO IV
Processo de avaliação

Artigo 15.º

Fases

O processo de avaliação compreende as seguintes fases:
a) Realização da autoavaliação e da avaliação;
b) Reunião entre avaliador e avaliado para avaliação do desempenho;
c) Apreciação do processo de avaliação pela comissão paritária;
d) Homologação das avaliações do desempenho pelo Reitor;
e) Reclamação.

Artigo 16.º

Autoavaliação e avaliação

1 — A autoavaliação tem como objetivo envolver o avaliado no pro-
cesso de avaliação e identificar oportunidades de desenvolvimento 
profissional.

2 — A autoavaliação é solicitada pelo avaliador ou entregue por 
iniciativa do avaliado.

3 — A avaliação é efetuada pelo avaliador, nos termos do presente 
regulamento.

4 — A autoavaliação e a avaliação devem decorrer durante o mês 
de janeiro do ano seguinte àquele em que se completa o ciclo ava-
liativo

Artigo 17.º

Reunião de avaliação

1 — Durante o mês de fevereiro do ano seguinte àquele em que se 
completa o ciclo avaliativo, realizam -se as reuniões dos avaliadores 
com cada um dos respetivos avaliados, tendo como objetivo dar co-
nhecimento da avaliação.

2 — Na reunião referida no número anterior, proceder -se -á também 
à definição dos objetivos individuais, respetivos indicadores e das pon-
derações a atribuir a cada parâmetro dos restantes fatores de avaliação 
para o biénio em avaliação.

3 — No decurso da reunião, avaliador e avaliado devem também 
analisar conjuntamente o perfil de evolução do trabalhador e identificar 
as suas expectativas de desenvolvimento.

Artigo 18.º

Apreciação pela comissão paritária

1 — O trabalhador avaliado, após tomar conhecimento da proposta de 
avaliação que será sujeita a homologação, pode requerer ao Reitor, no 
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prazo de 10 dias úteis, que o seu processo seja submetido a apreciação 
da comissão paritária, apresentando a fundamentação necessária para 
tal apreciação.

2 — O requerimento deve ser acompanhado da documentação que 
suporte os fundamentos do pedido de apreciação.

3 — A audição da comissão paritária não pode, em caso algum, ser 
recusada.

4 — A apreciação da comissão paritária é feita no prazo de 10 dias 
úteis contado a partir da data em que tenha sido solicitada e expressa—se 
através de relatório fundamentado com proposta de avaliação.

Artigo 19.º

Homologação das avaliações

A homologação das avaliações de desempenho deve ser efetuada até 
30 de abril, dela devendo ser dado conhecimento ao avaliado no prazo 
de cinco dias úteis.

Artigo 20.º

Reclamação

1 — Após notificação do ato de homologação de avaliação, o ava-
liado dispõe de cinco dias úteis para reclamar fundamentadamente 
para o Reitor.

2 — A decisão sobre a reclamação deve ser proferida no prazo máximo 
de quinze dias úteis.

CAPÍTULO V
Efeitos da avaliação do desempenho

Artigo 21.º

Efeitos

A avaliação do desempenho tem, designadamente, os seguintes efeitos:

a) Identificação de potencialidades pessoais e profissionais do traba-
lhador que devam ser desenvolvidas;

b) Diagnóstico de necessidades de formação;
c) Promover a progressão na carreira do trabalhador e a atribuição 

de prémios de desempenho, nos termos do regulamento da gestão da 
carreira do pessoal não docente e não investigador em regime de contrato 
de trabalho da Universidade do Minho.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

Artigo 22.º

Confidencialidade

Todos os intervenientes no processo de avaliação do desempenho 
estão sujeitos ao dever de sigilo, exceto o avaliado relativamente à sua 
avaliação.

Artigo 23.º

Casos omissos e dúvidas

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente 
regulamento serão resolvidos por despacho do Reitor.

Artigo 24.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República. 

 ANEXO AO REGULAMENTO

Avaliação de Desempenho

Regime de Direito Privado — Universidade do Minho 
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 310994611 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Despacho n.º 79/2018
Ao abrigo da alínea k) do artigo 22.º dos Estatutos do Instituto Politéc-

nico de Coimbra, homologados pelo Despacho Normativo n.º 59 -A/2008, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 19 de novembro 
de 2008;

Nos termos do previsto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na atual redação, e na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho;

Nomeio a Mestre Carla Margarida Marques Pereira, para o cargo de 
Coordenador de Serviço, previsto no n.º 4.º artigo 5.º do Regulamento 
Interno dos Serviços da Presidência do Instituto Politécnico de Coim-
bra, em regime substituição, com efeitos a partir de 01 de novembro 
de 2017

31.10.2017. — O Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, 
Jorge Manuel dos Santos Conde.

Nota curricular
Habilitações Literárias
Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, ramo de Fiscalidade, 

pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Instituto 
Politécnico de Coimbra, concluída em 2010.

Mestrado em Marketing e Comunicação, pela Escola Superior de 
Educação de Coimbra do Instituto Politécnico de Coimbra, concluído 
em 2014.

Atividade/Experiência Profissional
Desempenhou funções no Secretariado da Administração na empresa 

Porsamat, L.da, do Grupo Porcelanosa de setembro de 2000 a dezembro 
de 2007.

Desempenhou funções como Assistente Técnica no Secretariado da 
Presidência da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra de 
dezembro de 2009 a fevereiro de 2015.

Exerceu funções de apoio ao Conselho Técnico -científico da Es-
cola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra nos anos de 2012 
a 2016.

Exerceu funções como Técnica Superior no Secretariado da Presidên-
cia da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, de março 
de 2015 a agosto de 2017.

Formação Profissional
Adquiriu formação em diversas áreas técnicas nomeadamente: Pro-

cedimento Administrativo; Protocolo; Secretariado no Apoio à Gestão; 
Organização de Eventos; Comunicação e Imagem.

310986196 

 Despacho n.º 80/2018
Considerando a necessidade de simplificar e agilizar procedimentos 

relativos à gestão do pessoal docente e não docente das Unidades Or-
gânicas do Instituto Politécnico de Coimbra, no âmbito de uma gestão 
mais eficiente, ao abrigo do n.º 3 do artigo 22.º dos Estatutos do Instituto 
Politécnico de Coimbra (IPC), homologados pelo Despacho Norma-
tivo n.º 59 -A/2008, de 19 de novembro e de acordo com o previsto no 

artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pela 
Lei n.º 444/2015, de 7 de janeiro:

1 — Delego no Prof. Doutor António Mário Velindro dos Santos 
Rodrigues, Presidente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, 
unidade orgânica do IPC, a competência para a prática dos seguintes 
atos:

Decidir sobre as renovações obrigatórias, nos termos das disposi-
ções transitórias do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino 
Superior Politécnico, dos contratos a termo resolutivo certo de pessoal 
docente (assistentes e docentes convidados), com observância das regras 
previstas no ECPDESP, nos procedimentos relativos à gestão do pessoal 
docente da Unidade Orgânica do IPC e demais legislação aplicável, e 
celebrar os respetivos contratos;

Decidir, na sequência de autorização prévia para início do proce-
dimento, sobre as renovações não obrigatórias dos contratos a termo 
resolutivo certo de pessoal docente (assistentes e docentes convidados) 
e sobre as contratações do pessoal especialmente contratado (professores 
convidados, assistentes convidados e monitores), em regime de tempo 
parcial, com observância das regras previstas no ECPDESP, no Regu-
lamento de Contratação de Pessoal Especialmente Contratado do IPC e 
demais legislação aplicável, e celebrar os respetivos contratos;

Autorizar a acumulação de funções nos termos do Estatuto da Carreira 
do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico;

Presidir à Secção Autónoma de Avaliação do Desempenho do Pessoal 
Não Docente da respetiva Unidade Orgânica, criada com vista à ope-
racionalização do funcionamento do respetivo Conselho Coordenador 
de Avaliação do IPC, podendo a presidência da Secção Autónoma de 
Avaliação ser subdelegada nos Vice -Presidentes da UO;

Decidir, na sequência de autorização prévia para início do procedi-
mento, sobre a abertura de procedimentos concursais comuns e conse-
quente contratação de pessoal não docente em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, pelo período 
inicial de um ano (não podendo a duração total do contrato exceder três 
anos, incluindo renovações), com observância das regras previstas na Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, e 
demais legislação aplicável, e celebrar os respetivos contratos;

Celebrar contratos de trabalho em funções públicas na sequência de 
alteração da situação jurídico -funcional dos trabalhadores docentes e não 
docentes, decorrente de alterações do posicionamento remuneratório;

Autorizar a acumulação de funções nos termos dos artigos 21.º, 22.º 
e 23.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;

Autorizar que as viaturas afetas à respetiva Unidade Orgânica pos-
sam ser conduzidas, por motivo de serviço, por trabalhadores que não 
exerçam a atividade de motorista;

A presidência do júri das provas de atribuição do título de especia-
lista a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º do Despacho 
n.º 9210/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 104, de 
28 de maio, bem como a competência para a nomeação do júri e para 
proferir o despacho de indeferimento liminar a que se refere o n.º 5 
do artigo 10.º do mesmo Despacho, podendo a presidência do júri ser 
subdelegada num professor de carreira em serviço na UO, nos termos 
do procedimento aprovado pelo Despacho n.º 4629/2011, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março.

2 — No prazo de 30 dias após o termo de cada trimestre, a Unidade 
Orgânica deverá proceder ao envio para os Serviços da Presidência de 
uma relação dos atos praticados ao abrigo das alíneas c) e g) do n.º 1 
do presente despacho.


