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3.º ano
QUADRO N.º 4
Horas de trabalho
Área
científica
(2)

Unidade curricular
(1)

Ética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
História e Estética do Cinema Português.
Música . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seminário de Cinema II . . . . . . . .
Projeto de Cinema II . . . . . . . . . .
Estratégias de Comunicação . . . .
Projeto Final. . . . . . . . . . . . . . . . .

Organização
do ano curricular
(3)

Total
(4)

Contacto
(5)
T

TP

PL

TC

S

Créditos
(6)
E

OT

Observações
(7)

O

FIL
CIN

1.º Semestre . . .
1.º Semestre . . .

168
168

45
45

15
15

6
6

CIN
CIN
CIN
CC
CIN

1.º Semestre . . .
1.º Semestre . . .
1.º Semestre . . .
2.º Semestre . . .
2.º Semestre . . .

168
168
168
168
672

45
45
45
45

15
15
15
15
30

6
6
6
6
24
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UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 13973/2017
Por despacho exarado, a 28 de julho de 2017, pelo Magnífico Reitor,
Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, nos termos do
disposto no n.º 9, do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
redação atual, foi designada, em comissão de serviço, conforme proposto
pelo júri do procedimento concursal com a referência P075-16-4299, a
Licenciada Luísa Maria dos Santos Lopes, Técnica Superior do mapa
de pessoal da Universidade de Coimbra, com contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para titular, a partir de
01 de setembro de 2017, o cargo de direção intermédia de 3.º grau, de
Coordenadora de Unidade do Teatro Académico de Gil Vicente, Unidade de Extensão Cultural e de Apoio à Formação da Universidade de
Coimbra, previsto no artigo 7.º do Regulamento do Teatro Académico
de Gil Vicente n.º 955/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 202, de 20 de outubro, porquanto reúne os requisitos legais exigidos
e detém o perfil, a competência técnica e a experiência profissional
adequados para o efeito.
13 de outubro de 2017. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Elsa Marques.
ANEXO
Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome: Luísa Maria dos Santos Lopes, portuguesa, natural de Trás-os-Montes.
Formação Académica e Profissional:
Licenciatura em Geologia — Ramo Científico/Universidade de
Coimbra;
Pós-graduação em Comunicação e Educação/Universidade de Aveiro;
Curso Profissional em Gestão das Artes/ITAP;
Formação em Organizações Cultura & Artes/ISEG;
Formação sobre Financiamento de Organizações e Projetos Culturais/Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e
SUGGESTUS;
Formação em Financiamento de Projetos Culturais/Universidade
Lusófona/ECATL;
Formação em Industrias Culturais, Fórum Cultural Europeu/Centro
Cultural de Belém e Comunidade Europeia.
Formação Complementar:
Congresso Internacional Cidades Criativas/Universidade do Porto;
Seminário Perspetivas para a Cultura no Quadro Comunitário
2014-2020, CCB/Lisboa;
Seminário Património Cultura Economia e Emprego/Casa das Artes-Cultura Norte;
WHPO: Encontro Internacional Património Mundial de Origem Portuguesa, Coimbra;
Workshop: Reflection on Science and Art/ IBMC-Universidade do
Porto, Museu Nacional Soares dos Reis;

Conferência internacional Em nome das artes ou em nome dos públicos? Certezas provisórias, Serralves/Porto.
Funções e Cargos Ocupados:
Assessoria na Reitoria da Universidade de Coimbra — Programação
e produção de atividades na área da Cultura, Comunicação e Património;
Assessoria à Fundação do Museu da Ciência da Universidade de
Coimbra;
Diretora de Gestão e Acompanhamento Financeiro e Coordenadora da
Programação das Ciências e Novas Tecnologias na estrutura de projeto
Coimbra Capital Nacional da Cultura, uma iniciativa do Ministério da
Cultura;
Coordenação da programação do cinema no TAGV (ciclos, extensões
de festivais, etc.);
Integração em vários júris de avaliação a projetos culturais.
Outras Atividades Relevantes:
Membro da Comissão executiva Conselho da Cidade de Coimbra —
Associação Cívica;
Integrou o Pelouro da Cultura da direção DG/AAC;
Colaboradora da Rádio Universidade de Coimbra (RUC);
Colaboradora do Teatro dos Estudante das Universidade de Coimbra
(TEUC);
Colaboradora do Centro de Estudos de Fotografia/Encontros de Fotografia.
310894722
Aviso n.º 13974/2017
Nos termos do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, por despacho do Vice-Reitor, Prof. Doutor Luís Filipe
Menezes, de 02/11/2017, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
contados a partir da data de publicação do presente Aviso no Diário
da República, procedimento concursal comum para ocupação de nove
postos de trabalho da categoria de Técnico Superior, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo,
para apoio à organização e gestão dos EUG2018, não podendo ter uma
duração superior a 30/09/2018, do mapa de pessoal da Universidade
de Coimbra.
1 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Lei
n.º 42/2016, de 28 de dezembro; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de
31 de julho; Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro; Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de fevereiro e Portaria n.º 83-A/2009, 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
2 — Local de trabalho — Universidade de Coimbra.
3 — Referência do procedimento — P048-17-5710
4 — Caraterização dos postos de trabalho:
Perfil 1 — 1 posto de trabalho
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, que fundamentam e preparam a decisão, exercidas com responsabilidade e autonomia,
ainda que com enquadramento superior qualificado, nomeadamente no
apoio à organização e gestão na implementação de workshops, conferências e atividades desportivas, envolvidas no EUG2018. Os candidatos
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devem ter conhecimentos de informática na ótica do utilizador e fluência
na língua inglesa, escrita e falada de nível C1. Serão valorizados os
candidatos que tenham a capacidade de orientação, de análise crítica
de informação, de integração de equipas e deter experiência e conhecimentos na realização de eventos desportivos federados ou desporto
universitário. Serão ainda valorizados os candidatos que comprovem ter
conhecimentos e experiência nas áreas de organização de workshops,
conferências e atividades desportivas.
Perfil 2 — 3 postos de trabalho
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, que fundamentam e preparam a decisão, exercidas com responsabilidade e autonomia,
ainda que com enquadramento superior qualificado, nomeadamente
no apoio à organização e gestão desportiva das entidades envolvidas
no EUG2018. Os candidatos devem ter conhecimentos de informática
na ótica do utilizador e fluência na língua inglesa, escrita e falada de
nível C1. Serão valorizados os candidatos que tenham a capacidade de
orientação, de análise crítica de informação, de integração de equipas
e deter experiência e conhecimentos na realização de eventos desportivos federados ou desporto universitário. Serão ainda valorizados os
candidatos que comprovem ter conhecimentos e experiência na área de
organização de competições desportivas.
Perfil 3 — 1 posto de trabalho
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, que fundamentam e preparam a decisão, exercidas com responsabilidade e autonomia,
ainda que com enquadramento superior qualificado, nomeadamente no
apoio à organização e gestão dos voluntários envolvidos nas atividades
estabelecidas no programa dos EUG2018. Os candidatos devem ter
conhecimentos de informática na ótica do utilizador e fluência na língua
inglesa, escrita e falada de nível C1. Serão valorizados os candidatos que
tenham a capacidade de orientação, de análise crítica de informação, de
integração de equipas e deter experiência e conhecimentos na realização
de eventos desportivos federados ou desporto universitário. Serão ainda
valorizados os candidatos que comprovem ter conhecimentos e experiência na área de gestão de voluntários em grandes eventos.
Perfil 4 — 1 posto de trabalho
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, que fundamentam e preparam a decisão, exercidas com responsabilidade e autonomia,
ainda que com enquadramento superior qualificado, nomeadamente no
apoio à organização e gestão do alojamento dos participantes envolvidos
nas atividades estabelecidas no programa dos EUG2018. Os candidatos
devem ter conhecimentos de informática na ótica do utilizador e fluência
na língua inglesa, escrita e falada de nível C1. Serão valorizados os
candidatos que tenham capacidade de orientação, de análise crítica de informação, de integração de equipas e deter experiência e conhecimentos
na realização de eventos desportivos federados ou desporto universitário.
Serão ainda valorizados os candidatos que comprovem ter conhecimentos
e experiência na área de alojamento e em grandes eventos.
Perfil 5 — 2 postos de trabalho
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, que fundamentam e preparam a decisão, exercidas com responsabilidade e autonomia,
ainda que com enquadramento superior qualificado, nomeadamente no
apoio à organização e gestão dos transportes dos participantes envolvidos
nas atividades estabelecidas no programa dos EUG2018. Os candidatos
devem ter conhecimentos de informática na ótica do utilizador e fluência
na língua inglesa, escrita e falada de nível C1. Serão valorizados os
candidatos que tenham a capacidade de orientação, de análise crítica
de informação, de integração de equipas e deter experiência e conhecimentos na realização de eventos desportivos federados ou desporto
universitário. Serão ainda valorizados os candidatos que comprovem
ter conhecimentos e experiência na área de transportes e em gestão de
grandes eventos.
Perfil 6 — 1 posto de trabalho
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, que fundamentam e preparam a decisão, exercidas com responsabilidade e autonomia,
ainda que com enquadramento superior qualificado, nomeadamente no
apoio à organização e gestão das áreas de tecnologia de informação das
atividades estabelecidas no programa dos EUG2018. Os candidatos
devem ter conhecimentos no desenvolvimento de aplicações móveis,
linguagens de programação Phyton e Java, Android SDK e Flash, ex-

periência em automatização de folhas de cálculo através de dados do
Google Maps e fluência na língua inglesa, escrita e falada de nível C1.
Serão valorizados os candidatos que tenham a capacidade de orientação,
de análise crítica de informação, de integração de equipas e deter experiência e conhecimentos na realização de eventos desportivos federados
ou desporto universitário. Serão ainda valorizados os candidatos que
comprovem ter conhecimentos e experiência na área de informática e
em gestão de grandes eventos.
5 — Requisitos de admissão — Os constantes do artigo 17.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, adiante designada LTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções, e
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatórias.
6 — Em cumprimento do disposto no n.º 3, do artigo 30.º, da LTFP,
o presente procedimento concursal é restrito aos trabalhadores com
vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente
estabelecida.
7 — Tendo em conta os princípios da eficácia, celeridade e aproveitamento de atos, e respeitadas as prioridades legais dos vínculos de
emprego público, em cumprimento dos dispostos no n. 4.º, do artigo 30.º,
da LTFP, foi autorizada a abertura do presente procedimento concursal a
trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo
de emprego público.
8 — Não podem ser admitidos os candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos
no mapa de pessoal acima referido idênticos aos postos de trabalho a
ocupar com o presente procedimento, nos termos da alínea l) do n.º 3
do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, na redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011.
9 — Habilitações literárias:
Perfil 1: Licenciatura na área das Ciências da Comunicação, Ciências
do Desporto e Educação Física, Gestão, Economia, Comunicação ou
outras áreas afins.
Perfil 2: Licenciatura na área das Ciências do Desporto e Educação
Física ou outras áreas afins.
Perfil 3: Licenciatura.
Perfil 4: Licenciatura.
Perfil 5: Licenciatura.
Perfil 6: Licenciatura em Engenharia Informática ou outras áreas
afins.
10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — É adotado o formulário tipo de candidatura a procedimento
concursal, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 51.º da Portaria
n.º 83-A/2009, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011 e pelo
Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, a utilizar obrigatoriamente pelos
candidatos e que se encontra disponível na página online da Administração da UC, no endereço http://www.uc.pt/emprego.
Neste formulário deverá ser indicado, obrigatoriamente e de forma
visível, a referência do presente procedimento concursal, indicado no
ponto 3, e respetivo perfil.
10.2 — Documentos a anexar:
10.2.1 — Cada candidato deverá anexar ao formulário os seguintes
documentos:
Anexo 1 — Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias;
Anexo 2 — Curriculum Vitae datado e assinado;
Anexo 3 — Fotocópias dos certificados das ações de formação frequentadas, relacionadas com a área funcional do lugar para que se
candidata.
10.2.2 — Além dos documentos referidos no ponto 10.2.1., os candidatos titulares de um vínculo de emprego público, excetuando os
trabalhadores pertencentes à U.C. no momento da candidatura, deverão,
ainda, apresentar:
Anexo 4 — Declaração, emitida e autenticada pelo serviço de origem,
que comprove a categoria que detém, a carreira em que se encontra
integrado, a posição remuneratória, a natureza do vínculo de emprego
público de que é titular, a respetiva antiguidade, bem como as menções
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qualitativas e quantitativas obtidas nas avaliações de desempenho relativas aos últimos 3 anos;
Anexo 5 — Declaração, emitida e autenticada pelo serviço de origem,
contendo a atribuição, competência ou atividade caracterizadora do
conteúdo funcional correspondente ao posto de trabalho que o candidato ocupa.
10.2.3 — Os candidatos com deficiência, para efeitos de admissão
ao procedimento concursal devem ainda apresentar, juntamente com
os documentos previstos no ponto 10.2.1. e, quando seja o caso, no
ponto 10.2.2.
Anexo 6 — Declaração, sob compromisso de honra, do respetivo
grau de incapacidade e tipo de deficiência, nos termos do Decreto-Lei
n.º 29/2001, e do artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro,
na sua redação atual, aplicável por via do artigo 4.º, n.º 1, alínea c) da
LTFP.
10.3 — A não apresentação dos documentos exigidos, em conformidade com o ponto 10.2, determina a exclusão do procedimento. Determina,
ainda, a exclusão do procedimento a não entrega ou preenchimento incorreto e/ou não assinado do formulário obrigatório previsto no ponto 10.1.
10.4 — O formulário devidamente preenchido, confirmado e assinado,
bem como os documentos referidos no ponto 10.2 deverão, até ao termo
do prazo fixado, ser remetidos diretamente pelos interessados por correio
registado com aviso de receção para a Administração da Universidade de
Coimbra — Polo I da UC, Rua Larga, Edifício da Faculdade de Medicina, 1.º andar, 3004-504 Coimbra. As candidaturas poderão igualmente
ser entregues pessoalmente, no prazo acima referido, na Unidade de
Atendimento da Administração da Universidade de Coimbra — Polo I
da UC, Rua Larga, Edifício da Faculdade de Medicina, 1.º andar, durante
o respetivo horário de funcionamento (informação disponível através
do endereço: http://www.uc.pt/drh/ca).
10.5 — Não serão admitidas candidaturas remetidas por via eletrónica.
10.6 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
11 — Métodos de seleção: Nos termos previstos no artigo 36.º da
LTFP, da alínea b) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 6.º e no n.º 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 83-A/2009, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011:
11.1 — Para os candidatos identificados no n.º 3, do artigo 30.º, da
LTFP, serão utilizados os seguintes métodos de seleção:

18 — As atas das reuniões do Júri onde constam os parâmetros de
avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a
utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método,
serão facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas.
19 — Além das comunicações aos candidatos, previstas na legislação
em vigor, a lista dos candidatos com os resultados obtidos em cada
método de seleção intercalar e a lista unitária de ordenação final dos
candidatos serão publicitadas na página online da Administração da
U.C., no seguinte endereço: http://www.uc.pt/emprego, e afixadas nas
instalações da Administração.
20 — Atendendo às necessidades funcionais do Serviço e à importância que assume o célere suprimento das mesmas para o seu regular
funcionamento, considera-se que o recrutamento tem caráter urgente pelo
que, a utilização dos métodos de seleção será efetuada em tranches de
10 candidatos, o que, no presente procedimento concursal corresponde
a tranches de 10 candidatos para os perfis 1, 3, 4 e 6, 30 candidatos para
o perfil 2 e 20 candidatos para o perfil 5, nos termos do artigo 8.º da
Portaria n.º 83-A/2009, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011.
21 — Nos termos do n.º 7, do artigo 38.º, da LTFP, da alínea c) do
n.º 2 do artigo 39.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, do Decreto
Regulamentar n.º 14/2008, a posição remuneratória de referência é a
2.ª categoria de Técnico Superior, a que corresponde o nível remuneratório 15.
22 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente 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 discriminação.
23 — Júri:

I. Método de seleção: avaliação curricular (AC);
II. Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista profissional de seleção (EPS).

Presidente — Mário Miguel Oliveira Marques dos Santos, Coordenador de Projeto, da Reitoria da Universidade de Coimbra.
Vogais efetivos — Gonçalo Manuel da Silva Reis, Técnico Superior,
da Reitoria da Universidade de Coimbra e Ariana Vaz Martins, Técnica
Superior, da Divisão de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos
Humanos, do Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro de
Serviços Comuns da Administração da Universidade de Coimbra.
Vogais suplentes — Maria Inês Vilão Monteiro de Almeida, Técnica
Superior, da Divisão de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos
Humanos, do Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro de
Serviços Comuns da Administração da Universidade de Coimbra e
Diana Cristina Montenegro Ribeiro, Técnica Superior, da Divisão de
Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, do Serviço
de Gestão de Recursos Humanos do Centro de Serviços Comuns da
Administração da Universidade de Coimbra.

11.2 — Para os candidatos identificados nos n.os 4.º, 5.º ou 6.º do
artigo 30.º da LTFP, serão utilizados os seguintes métodos de seleção:

O Presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos
pelo vogal efetivo indicado em primeiro lugar.

I. Métodos de seleção: avaliação curricular (AC);
II. Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista profissional de seleção (EPS).

15/11/2017. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Elsa Marques.
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12 — A avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional,
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho
obtida.
13 — A entrevista profissional de seleção (EPS) visa avaliar, de forma
objetiva e sistemática, experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de
comunicação e de relacionamento interpessoal.
14 — Os candidatos admitidos serão convocados para realização
dos métodos de avaliação nos termos previstos no n.º 1 do artigo 32.º
da Portaria n.º 83-A/2009, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, com
indicação do local, data e horário em que os mesmos devam ter lugar.
15 — A classificação final (CF) será obtida numa escala de 0 a
20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas, mediante a
aplicação das seguintes fórmulas, respetivamente:
CF = (AC x 70 %) + (EPS x 30 %)
16 — São excluídos do procedimento os candidatos que tenham obtido
uma valoração inferior 9,5 valores num dos métodos ou fases não lhe
sendo aplicado o método ou fase seguintes bem como, os candidatos que
a eles não tenham comparecido ou deles tenham desistido.
17 — Em caso de igualdade de valoração entre os candidatos serão adotados os critérios de ordenação preferencial previstos no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011.

Edital n.º 909/2017
Torna-se público que, por meu despacho exarado a 09/10/2017, se
encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis a contar do dia útil imediato
ao da publicação do presente Edital no Diário da República, concurso
internacional para ocupação de um posto de trabalho da carreira docente
universitária, na categoria de Professor Auxiliar, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a área
disciplinar de Ciências da Comunicação (Media e Sociedade), da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, aberto no âmbito do
Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU), na sua redação atual
e do Regulamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente
da Universidade de Coimbra (RRCPDUC), Regulamento n.º 330/2016,
de 29 de março, e demais legislação aplicável.
I — Referência e local de trabalho:
I.1 — Referência do concurso: P053_17_4625.
I.2 — Local de trabalho: Universidade de Coimbra, Faculdade de
Letras.
II — Requisitos de Admissão:
II.1 — Ter, à data do termo do prazo para apresentação de candidaturas, 18 anos de idade ou mais; não estar inibido para o exercício de
funções públicas ou interdito para exercício das funções públicas que
se propõe desempenhar; possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções e ter cumpridas as leis de vacinação
obrigatória.
II.2 — Ser titular, à data do termo do prazo para a candidatura, do
grau de doutor na área disciplinar de Ciências da Comunicação (Media
e Sociedade) ou em área conexa, que, complementada com o percurso

