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conferida pelo Despacho n.º 1975/2018, de 26 janeiro de 2018, publicado 
no DR, 2.ª série, n.º 39, de 23.02.2018, são designados nos termos do 
Artº9 do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 junho, para fazerem parte do 
Júri para apreciação do pedido de Reconhecimento de Grau de Mestre, 
requerido por Behzad Zahabi Xadeh, os seguintes professores:

Presidente — Doutor Paulo António Alves Pereira, Professora Cate-
drático do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia 
da Universidade do Minho.

Vogais:
Doutor José Manuel Cardos Teixeira, Professor Associado com Agre-

gação do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia 
da Universidade do Minho;

Doutor António Ventura Gouveia, Professor Adjunto do Departa-
mento de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Viseu.

13 de abril de 2018. — O Presidente da Escola de Engenharia, João 
L. Monteiro.

311277447 

 Despacho (extrato) n.º 4520/2018

Designação de júri para apreciação do pedido de reconhecimento 
de Grau de Mestre de Seyedsajjad Hosseini

Por despacho do Presidente da Escola de Engenharia da Universidade 
do Minho, treze de abril de 2018, proferido por delegação de competência 
conferida pelo Despacho n.º 1975/2018, de 26 janeiro de 2018, publicado 
no DR, 2.ª série, n.º 39, de 23.02.2018, são designados nos termos do 
Artº9 do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 junho, para fazerem parte do 
Júri para apreciação do pedido de Reconhecimento de Grau de Mestre, 
requerido por Seyedsajjad Hosseini, os seguintes professores:

Presidente — Doutor Joaquim António Oliveira Barros, Professora 
Catedrático do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Enge-
nharia da Universidade do Minho.

Vogais:
Doutor Humberto Salazar Amorim Varum, Professor Catedrático 

do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto;

Doutor José Manuel Cardos Teixeira, Professor Associado com Agre-
gação do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia 
da Universidade do Minho.

13 de abril de 2018. — O Presidente da Escola de Engenharia, João 
L. Monteiro.

311277366 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aviso (extrato) n.º 6019/2018
Por despacho de 27/03/2018 do Senhor Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa:
Mestre André Alves da Silva — autorizada a celebração de contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como Assistente 
convidado, em regime de tempo parcial a 25 %, com efeitos a partir de 
5 de março de 2018 até 31 de julho de 2018, nas condições previstas 
no artigo 32.º do ECDU, com direito ao vencimento mensal no valor de 
381,92€, correspondente ao escalão 1, índice 140 (nível remuneratório 
entre 0 e 1) da tabela remuneratória única.

Mestre José Miguel de Araújo Martins — autorizada a celebra-
ção de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, como Assistente convidado, em regime de tempo parcial a 
17 %, com efeitos a partir de 5 de março de 2018 até 30 de junho 
de 2018, nas condições previstas no artigo 32.º do ECDU, com 
direito ao vencimento mensal no valor de 259,71€, correspondente 
ao escalão 1, índice 140 (nível remuneratório entre 0 e 1) da tabela 
remuneratória única.

Licenciada Ana Raquel dos Santos Ovelheiro — autorizada a cele-
bração de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo como Monitora, em regime de tempo parcial a 40 %, com efeitos 
a partir de 12 de março de 2018 até 8 de junho de 2018, nas condições 
previstas no artigo 33.º-A do ECDU, com direito a uma gratificação 
mensal no valor de 436,49€, correspondente ao nível remuneratório 
entre 0 e 1 da tabela remuneratória única.

Licenciado Fábio Henrique Reguengos de Albuquerque — autorizada 
a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolu-
tivo certo como Monitor, em regime de tempo parcial a 40 %, com efeitos 
a partir de 12 de março de 2018 até 8 de junho de 2018, nas condições 
previstas no artigo 33.º-A do ECDU, com direito a uma gratificação 
mensal no valor de 436,49€, correspondente ao nível remuneratório 
entre 0 e 1 da tabela remuneratória única.

Licenciado Hugo António de Araújo e Rodrigues Cavaco — autori-
zada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo como Monitor, em regime de tempo parcial a 40 %, 
com efeitos a partir de 12 de março de 2018 até 8 de junho de 2018, 
nas condições previstas no artigo 33.º-A do ECDU, com direito a uma 
gratificação mensal no valor de 436,49€, correspondente ao nível re-
muneratório entre 0 e 1 da tabela remuneratória única.

Licenciada Rafaela Luísa Parreira Mateus — autorizada a celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 
como Monitora, em regime de tempo parcial a 40 %, com efeitos a partir 
de 12 de março de 2018 até 8 de junho de 2018, nas condições previstas 
no artigo 33.º-A do ECDU, com direito a uma gratificação mensal no 
valor de 436,49€, correspondente ao nível remuneratório entre 0 e 1 da 
tabela remuneratória única.

Licenciado Tiago Miguel André Rodrigues — autorizada a celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 
como Monitor, em regime de tempo parcial a 40 %, com efeitos a partir 
de 12 de março de 2018 até 8 de junho de 2018, nas condições previstas 
no artigo 33.º-A do ECDU, com direito a uma gratificação mensal no 
valor de 436,49€, correspondente ao nível remuneratório entre 0 e 1 da 
tabela remuneratória única.

(Isentos de fiscalização prévia do T.C.)
16 de abril de 2018. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.

311296903 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Belas-Artes

Despacho n.º 4521/2018
Nos termos do artigo 18.º, alínea q) dos Estatutos da Faculdade de 

Belas -Artes da Universidade do Porto, por despacho do Diretor, de 
17 de abril de 2018, fundamentado em deliberação do Conselho Cien-
tífico, de 6 de março de 2018, nos termos do artigo 25.º, n.º 1 do ECDU, 
foi autorizada a manutenção do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado do Doutor Luís Filipe Leal Ferreira Mendonça 
da Fonseca, na categoria de Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 
19 de setembro de 2018, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 195, 
da tabela remuneratória aplicável ao pessoal docente universitário.

19 de abril de 2018. — O Diretor da Faculdade de Belas -Artes da Uni-
versidade do Porto, Professor Doutor José Carlos de Paiva e Silva.

311296863 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Regulamento n.º 258/2018
No uso dos poderes que para o efeito me são conferidos, designada-

mente pelo artigo 30.º, n.º 1, alínea t), dos Estatutos da Universidade, 
aprovo o seguinte Regulamento:

Preâmbulo
Os Estatutos da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro (Despa-

cho normativo n.º 11 -A/2016), adiante designada por UTAD, consagram 
no seu artigo 34.º a figura do provedor do trabalhador não docente e não 
investigador e regulam de modo genérico as funções, a designação e o 
âmbito de atuação do provedor, cumprindo agora definir os contornos 
normativos da figura criada, reconhecendo -lhe por um lado, uma função de 
promoção e de defesa de direitos e interesses legítimos dos trabalhadores 
e por outro lado, uma importante vocação de mediação entre estes, bem 
como as várias estruturas orgânicas da Universidade, através da valorização 
do contacto pessoal, do pedido de esclarecimentos, ou de outras iniciativas 
mais ou menos formais que considere adequadas à resolução dos conflitos. 
Sem descurar o rigor que importa imprimir aos procedimentos próprios de 
um órgão de tutela de direitos que reclama necessariamente segurança e 
previsibilidade na ação, pretende -se desenhar um modelo que incorpore a 
flexibilidade e o bom senso como guias de boas práticas e instrumento de 
eficiência e eficácia na resolução das questões colocadas ao provedor.
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Regulamento do provedor do trabalhador
não docente e não investigador

da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Norma habilitante

O presente regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no n.º 1 
do artigo 34.º dos estatutos da Universidade de Trás -os -Montes e Alto 
Douro, doravante designada por UTAD.

Artigo 2.º
Objeto

O presente regulamento visa definir as disposições normativas relati-
vas ao provedor do trabalhador não docente e não investigador da UTAD, 
doravante designado por provedor, cuja designação e competências estão 
consagradas genericamente nos estatutos da UTAD.

Artigo 3.º
Natureza e missão do provedor

O provedor é um órgão da UTAD que tem como função a defesa e a 
promoção dos direitos e interesses legítimos dos trabalhadores no âm-
bito da Universidade, competindo -lhe recolher e apreciar as exposições 
que nesse âmbito lhe sejam apresentadas, arbitrar situações de conflito, 
elaborar e dirigir, com base nos resultados apurados, recomendações 
aos órgãos e entidades competentes, contribuindo para a melhoria da 
qualidade do ambiente de trabalho na Universidade.

Artigo 4.º
Independência

O provedor exerce a sua atividade com total independência, isenção, 
liberdade e autonomia relativamente aos restantes órgãos da UTAD.

Artigo 5.º
Direito de exposição

Os trabalhadores da UTAD podem apresentar ao provedor exposições 
sobre ações ou omissões dos órgãos e serviços da Universidade, das suas 
unidades orgânicas de ensino ou de investigação, que as apreciará, sem 
poder decisório, dirigindo aos órgãos competentes as recomendações que 
entenda por necessárias.

CAPÍTULO II

Estatuto

Artigo 6.º
Designação e mandato

1 — O provedor é designado pelo Conselho Geral, sob proposta do Rei-
tor, de entre os trabalhadores não docentes e não investigadores da UTAD.

2 — O mandato do provedor tem a duração de quatro anos.
3 — O provedor mantém -se em exercício, após o termo do mandato, 

até à posse do seu sucessor.

Artigo 7.º
Impedimentos e incompatibilidades

1 — O provedor não pode apreciar ou tomar decisões relativamente a 
questões nas quais seja parte, por si, ou como representante de outrem, 
ou quando nelas tenha qualquer interesse pessoal.

2 — O provedor não pode fazer parte de nenhum órgão de governo 
da Universidade.

Artigo 8.º
Competências

1 — Sem prejuízo das competências atribuídas a outros órgãos e 
serviços da Universidade, compete nomeadamente ao provedor, no 
exercício das suas funções:

a) Agir como mediador, dirimindo conflitos entre trabalhadores, entre 
estes e órgãos e serviços da Universidade, das suas unidades orgânicas 
de ensino ou de investigação;

b) Apreciar as exposições que lhe sejam submetidas pelos trabalha-
dores, contra atos ou omissões dos órgãos e serviços da Universidade, 
das suas unidades orgânicas de ensino ou de investigação, podendo 
dirigir -lhes pareceres ou recomendações que considere adequadas;

c) Elaborar pareceres sobre as matérias que lhe foram expostas, pro-
pondo ao Reitor as medidas a tomar, quer por ele próprio quer pelos 
órgãos e serviços da Universidade, das suas unidades orgânicas de 
ensino ou de investigação, para prevenir ou reparar situações ilegais 
ou simplesmente irregulares;

d) Emitir pareceres sobre quaisquer matérias relacionadas com a sua 
atividade, por iniciativa própria, por solicitação do Conselho Geral ou 
do Reitor;

e) Emitir pareceres e formular recomendações sobre as ações a de-
senvolver e as medidas a tomar, junto dos órgãos competentes, em 
decorrência da análise das questões que lhe são submetidas, com vista 
a incrementar o grau de satisfação dos trabalhadores da Universidade.

2 — O provedor pode convocar diretamente as partes envolvidas numa 
dada situação, ou com ela relacionadas, para as audiências que, em cada 
caso, considere necessárias, e realizar as diligências indispensáveis ao 
apuramento dos factos participados.

3 — O provedor apenas pode conhecer as exposições depois de 
esgotados, nos prazos legais e regulamentares, os meios de os di-
rimir ou de os decidir, respetivamente, nos órgãos competentes da 
Universidade.

4 — O provedor poderá receber, no âmbito das suas competências, 
sugestões e propostas apresentadas pelos trabalhadores.

5 — O provedor é responsável pelo tratamento dos dados que lhe são 
fornecidos no âmbito da prossecução da sua atividade, nomeadamente 
os relativos ao respetivo processamento e arquivo.

6 — O provedor e os seus colaboradores estão sujeitos ao dever de 
sigilo nos termos da lei, relativamente às informações referentes à reserva 
da intimidade e da vida privada.

7 — O provedor não tem competência para anular, revogar ou modi-
ficar atos dos órgãos estatutariamente competentes, e a sua intervenção 
não suspende o decurso de qualquer prazo.

8 — O provedor elabora e publica um relatório anual de atividades, 
contendo uma descrição e uma avaliação da ação desenvolvida, desig-
nadamente no respeito à tipologia de situações em que interveio e às 
recomendações realizadas, o qual deverá ser, ainda, enviado ao Reitor 
que o apresentará ao Conselho Geral para conhecimento.

9 — Do relatório referido no número anterior devem ser excluídas 
todas as informações que lesem a intimidade da vida privada dos inter-
venientes no processo.

10 — Estão excluídos da competência do provedor os atos relativos 
a avaliação de desempenho e os atos relativos a processos disciplinares 
em curso.

Artigo 9.º
Dever de cooperação

1 — Todos os membros da Academia têm o dever de colaborar com 
o provedor no exercício e para consecução das suas funções, designada-
mente através da prestação célere e pontual de informações e da entrega 
dos documentos solicitados, bem como o dever de se apresentarem 
perante ele para serem ouvidos no âmbito de um procedimento.

2 — Caso haja recusa na entrega da documentação solicitada ou na 
prestação de declarações o provedor dará conhecimento ao Reitor, para 
efeitos disciplinares.

3 — Os órgãos, unidades e serviços da Universidade têm ainda o dever 
de se pronunciar e de dar conhecimento da posição que adotem sobre as 
recomendações recebidas, ao provedor e aos interessados.

Artigo 10.º
Recursos

A Universidade, através do Reitor, assegura ao provedor os meios 
físicos, administrativos, financeiros e técnicos necessários à boa exe-
cução das suas tarefas.

CAPÍTULO III

Procedimento

Artigo 11.º
Iniciativa da exposição

1 — Os trabalhadores podem, individualmente ou coletivamente, 
apresentar exposições por ações ou omissões dos órgãos e serviços 
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da Universidade, das suas unidades orgânicas de ensino ou de inves-
tigação.

2 — No âmbito das suas competências, o provedor pode, oficiosa-
mente, iniciar um procedimento.

Artigo 12.º
Requisitos da exposição

1 — A exposição pode ser apresentada presencialmente sendo, obri-
gatoriamente, reduzida a escrito.

2 — A exposição pode também ser apresentada através de carta, for-
mulário ou correio eletrónico, e deve incluir, pelo menos, os seguintes 
elementos:

a) A identificação do trabalhador, designadamente o nome, número 
mecanográfico, endereço de correio eletrónico;

b) A fundamentação da exposição;

3 — A exposição deve ser apresentada no prazo máximo de noventa 
dias a contar da data do conhecimento do ato ou omissão.

Artigo 13.º
Apreciação liminar

1 — As exposições são objeto de apreciação prévia por parte do 
provedor, sendo liminarmente indeferidas quando:

a) Tenha sido ultrapassado o prazo previsto no n.º 3 do artigo an-
terior;

b) Careçam manifestamente de fundamento ou sejam apresentadas 
com notória má -fé;

c) O provedor já se tenha pronunciado sobre o objeto da queixa.

2 — Caso haja indeferimento, o provedor notificará o trabalhador, 
por escrito, da decisão de não promover qualquer ação.

Artigo 14.º
Instrução

1 — Admitidas as exposições, o provedor recolhe os elementos que 
considere necessários solicitando, se assim entender, à parte contrária, 
informações adicionais para o apuramento dos factos.

2 — Os visados devem ter a oportunidade de se pronunciarem, por 
escrito ou oralmente, sobre o teor da exposição.

3 — O provedor pode através dos órgãos hierarquicamente compe-
tentes, solicitar a prestação de informações ou a presença, para audição, 
de qualquer trabalhador, nos termos e para os efeitos do disposto nos 
n.º 1 e n.º 2 do artigo 9.º

Artigo 15.º
Arquivamento

1 — São mandadas arquivar as exposições, quando:
a) O provedor conclua que não tem fundamento ou que não existem 

elementos suficientes para ser adotado qualquer procedimento;
b) Não sejam da competência do provedor;
c) A ilegalidade ou irregularidade invocadas tenham sido, entretanto, 

reparadas.

2 — Sempre que o provedor arquivar uma exposição notificará, por 
escrito, o autor da mesma.

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho (extrato) n.º 4522/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 21 de 

março de 2018, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, celebrado em 22 de novembro 
de 2012, com João Alberto Mendes Leal, para o Instituto Politécnico 
de Beja, sendo a remuneração base de 3.764,71 €, correspondente ao 
escalão 2, índice 230, com efeitos à data de início do contrato.

17 de abril de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de Beja, 
João Paulo Trindade.

311280257 

 Despacho (extrato) n.º 4523/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 24 

de novembro de 2017:
Susana Cristina Costa Pestana — autorizado o contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, com um período experimen-
tal de cinco anos, precedendo concurso documental, para exercer funções 
com a categoria de professor adjunto, da carreira do pessoal docente do 
ensino superior politécnico, no Instituto Politécnico de Beja, em regime 
de exclusividade, sendo remunerado pelo escalão 1, índice 185, com 
efeitos a partir de 25 de novembro de 2017.

17 de abril de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de Beja, 
João Paulo Trindade.

311280573 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Aviso n.º 6020/2018
Torna -se público que Carla Cristina Matias Galope exerceu funções 

como assistente convidada, em regime de tempo parcial a 40 %, com 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na 
Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico, 
tendo denunciado a seu pedido, o respetivo contrato, com efeitos a 
partir de 26/09/2017.

Torna -se público que Joana Gaspar Cristina exerceu funções como 
assistente convidada, em regime de tempo parcial a 15 %, com contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na Escola Superior 
de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico, tendo denunciado 
a seu pedido, o respetivo contrato, com efeitos a partir de 26/01/2018.

21 de março de 2018. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
311297495 

Artigo 16.º
Infrações detetadas

Se no decorrer do processo surgirem indícios suficientes da prática 
de infrações disciplinares e ou criminais, o provedor deve informar o 
Reitor das mesmas.

Artigo 17.º
Casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Geral.
23 de abril de 2018. — O Reitor, António Augusto Fontainhas Fer-

nandes.
311295956 

PARTE F

 HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
DE PONTA DELGADA, E. P. E. R.

Aviso n.º 23/2018/A
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 6 do ar-

tigo 24.º da Portaria n.º 229 -A/2015 de 3 de agosto, foi, por deliberação 

do Conselho de Administração do Hospital Divino Espírito Santo de 
Ponta Delgada, E. P. E.R., de 11 de abril de 2018, homologada a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos do procedimento concursal 
comum para ocupação de quatro postos de trabalho na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na 
categoria de assistente graduado sénior de medicina interna, aberto pelo 


