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Ciências da Universidade de Lisboa, adiante designada abreviadamente 
por Ciências -ULisboa, que possam contribuir para a sustentabilidade, 
nas suas vertentes ambiental, social e económica, no campus de Ciências-
-ULisboa e/ou na sua interação com a cidade de Lisboa.

Artigo 3.º
Condições de elegibilidade

São candidatos elegíveis equipas mistas formadas por estudantes, 
docentes, investigadores e/ou trabalhadores não docentes de Ciências-
-ULisboa e outros cuja atividade decorra habitualmente no campus de 
Ciências -ULisboa.

Artigo 4.º
Áreas de intervenção

As áreas de intervenção das propostas submetidas a concurso podem 
incluir, entre outras, a promoção da:

a) Utilização eficiente de energia e/ou água no campus de Ciências-
-ULisboa;

b) Geração e/ou utilização de energias renováveis no campus de 
Ciências -ULisboa;

c) Redução da produção de resíduos no campus de Ciências-
-ULisboa;

d) Redução da pegada ecológica de processos de Ciências-
-ULisboa;

e) Criação de medidas que visem um maior bem -estar das comuni-
dades de Ciências -ULisboa;

f) Utilização de produtos locais no campus de Ciências -ULisboa;
g) Redução do impacto de Ciências -ULisboa na cidade de Lisboa.

Artigo 5.º
Processo de candidatura

As candidaturas serão submetidas ao Diretor de Ciências -ULisboa, 
até 31 de dezembro de cada ano, através do Portal da Sustentabilidade 
de Ciências -ULisboa, sendo para o efeito disponibilizado um formulário 
próprio. O processo de candidatura desenrolar -se -á obrigatoriamente 
numa plataforma integrada no Portal da Sustentabilidade de Ciências.

Artigo 6.º
Processo de avaliação

1 — A responsabilidade de avaliação das candidaturas cabe exclu-
sivamente ao júri, composto por três a cinco membros, incluindo um 
representante da Direção de Ciências -ULisboa, um representante do 
Gabinete de Segurança, Saúde e Sustentabilidade de Ciências -ULisboa, 
professores de Ciências -ULisboa e/ou personalidades da cidade de 
Lisboa, a nomear anualmente pelo Diretor de Ciências -ULisboa, e 
presidido pelo Diretor de Ciências -ULisboa, ou em quem ele delegar 
essa competência.

2 — O júri poderá solicitar aos candidatos esclarecimentos adicionais 
sobre os projetos apresentados.

3 — A seleção dos premiados terá em consideração o(a):
a) Potencial contributo para a sustentabilidade de Ciências -ULisboa;
b) Viabilidade do projeto, incluindo análise custo -benefício;
c) Clareza da exposição da ideia.

4 — As decisões do júri são finais, não havendo lugar a qualquer 
tipo de recurso.

Artigo 7.º
Definição do valor dos prémios

1 — O prémio inerente ao Concurso de Ideias — Sustentabilidade no 
Campus de Ciências tem o seguinte valor pecuniário:

a) 1000,00€ (mil euros) para a melhor proposta;
b) 500,00€ (quinhentos euros) referente a menção honrosa.

2 — O Diretor de Ciências -ULisboa reserva -se o direito de alterar 
o valor pecuniário a atribuir em cada ano civil em função da disponi-
bilidade financeira.

3 — Caso o Júri considere que as candidaturas submetidas não têm 
qualidade suficiente, o prémio e/ou a menção honrosa poderão não ser 
atribuídas.

4 — Os prémios e menções honrosas, quando atribuídos, serão anun-
ciados pelo Presidente do júri em sessão pública no dia de Ciências-
-ULisboa, onde o(s) premiados poderão ser solicitados a apresentar um 
poster que resuma a sua proposta.

Artigo 8.º
Disposições complementares

O Diretor de Ciências -ULisboa assume o compromisso de envi-
dar todos os esforços para implementar, na medida do possível, as 
propostas vencedoras, num processo a acompanhar pela(s) equipa(s) 
proponentes.

Artigo 9.º
Casos omissos

Cabe ao Diretor de Ciências -ULisboa analisar e decidir sobre situações 
omissas, bem como dirimir dúvidas quanto à interpretação e aplicação 
do presente Regulamento.
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 Faculdade de Medicina

Despacho n.º 5052/2019

Regulamento do Progress Test da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa

Após aprovação pelo Conselho Pedagógico, em reunião de 20 de 
março de 2019, homologo o Regulamento do Progress Test da Facul-
dade de Medicina da Universidade de Lisboa, nos termos do n.º 5 do 
artigo 28.º dos Estatutos, publicados por Despacho n.º 5323 -A/2018, 
Diário da República, 2.ª série n.º 102 de 28 de maio e cujo texto se 
publica em anexo.

2 de abril de 2019. — O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.

ANEXO

Regulamento do Progress Test da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa

Artigo 1.º
Natureza

1 — O Progress Test é uma prova realizada anualmente sob a coorde-
nação do Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Lisboa, doravante FMUL, em colaboração com o Departamento 
de Educação Médica (DEM).

2 — Esta prova consiste na realização de um exame único a aplicar 
a estudantes em diferentes fases de um mesmo programa curricular 
(1.º ao 6.º ano do Mestrado Integrado em Medicina).

Artigo 2.º
Objetivo

1 — A prova visa permitir uma visão longitudinal da aquisição de 
conhecimentos durante os dois ciclos do Mestrado Integrado em Me-
dicina e pretende promover uma aprendizagem e avaliação centrada no 
raciocínio clínico.

2 — A prova, atento o seu objetivo, tem um caráter formativo para o 
estudante e informativo para a FMUL e não tem qualquer impacto na 
avaliação curricular dos estudantes que a realizem.

Artigo 3.º
Âmbito

1 — Todos os estudantes, do primeiro ao sexto ano, dos dois ciclos 
de estudo do mestrado integrado em medicina da FMUL podem realizar 
a prova, sendo a mesma de caráter facultativo.

2 — A inscrição é realizada através de uma plataforma digital da 
FMUL até 15 dias antes da sua data efetiva.

Artigo 4.º
Estrutura da Prova

1 — A elaboração do enunciado da prova é da competência do Con-
selho Pedagógico da FMUL em colaboração com o DEM, com a cola-
boração dos Regentes das várias unidades curriculares envolvidas no 
ciclo de estudos integrados em medicina da FMUL.

2 — A prova tem as seguintes caraterísticas:
a) Integra um conjunto de conteúdos e respetivas questões que visam 

avaliar os conhecimentos e a capacidade de raciocínio clínico que um 



15760  Diário da República, 2.ª série — N.º 97 — 21 de maio de 2019 

médico, no final da sua formação pré -graduada e sem formação médica 
especializada, deve possuir;

b) É abrangente e contempla as diferentes áreas de conhecimento, 
refletidas nas unidades curriculares que compõem o currículo pré -clínico 
e clínico do Mestrado Integrado em Medicina da FMUL;

c) Consta de 150 questões construídas, preferencialmente, a partir de 
uma vinheta clínica, de escolha múltipla com seleção da resposta mais 
correta (Single Best Answer — SBA) entre cinco respostas possíveis, 
sendo cotada com um ponto cada resposta certa. Independentemente 
de o tópico da pergunta ter uma índole clínica ou pré -clínica, a questão 
deve procurar avaliar a integração de conhecimentos na perspetiva da 
aplicação clínica;

d) Tem a duração de 240 minutos e será ministrada em duas partes, 
I e II, com duração de 120 minutos cada, intercedidas por um intervalo 
de até 60 minutos; A prova decorrerá fora dos períodos letivos regulares 
semanais (ex. sábado) e no fim do ano letivo;

e) A não realização de uma das partes implica a não avaliação da 
prova.

Artigo 5.º
Locais e Horário

1 — A prova realiza -se na Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa ou num outro espaço físico disponibilizado pela Universidade 
de Lisboa.

2 — Aos candidatos portadores de necessidades especiais pode ser 
concedido tempo adicional, mediante deliberação do Conselho Peda-
gógico da FMUL.

3 — Para os efeitos previstos no número anterior, devem os candida-
tos, no prazo de inscrição, formalizar o respetivo pedido ao Conselho 
Pedagógico da FMUL, indicando os respetivos motivos.

Artigo 6.º
Organização da Prova

1 — A prova é da responsabilidade do Conselho Pedagógico da 
FMUL, em colaboração com o DEM, e com o apoio de Área Acadé-
mica da FMUL.

2 — O Presidente do Conselho Pedagógico nomeará, entre os docentes 
do Conselho Pedagógico (efetivos e suplentes), uma comissão para a 
coordenação da elaboração e implementação da prova. Um dos docentes 
desta comissão será nomeado coordenador do processo.

Artigo 7.º
Vigilantes da Prova

1 — O Conselho Pedagógico solicitará aos Regentes das várias Uni-
dades Curriculares do Mestrado Integrado em Medicina a nomeação 
de docentes para o(s) local(is) da prova, os quais constituem a equipa 
de vigilantes.

2 — Os vigilantes são responsáveis pela condução da prova no seu 
local de realização, cabendo -lhes a verificação dos atos ocorridos durante 
a realização da prova, devendo zelar pela harmonia de todo o processo 
e pelo cumprimento das regras do presente regulamento.

3 — Aos vigilantes da prova compete:
a) Comparecer no local da prova até 30 (trinta) minutos antes do 

início da sua realização;
b) Responsabilizar -se pelo material disponibilizado pela organização, 

organizado por sala, nomeadamente:
i) Uma caixa fechada, contendo os enunciados das duas partes da 

prova e as respetivas folhas de resposta;
ii) Uma lista de chamada com os nomes dos candidatos à prova;
iii) Uma folha de registo de presenças com o nome dos candidatos;
iv) Fichas para registo de ocorrências;
v) Envelope para recolha das folhas de resposta;
vi) Envelope para recolha de folhas de respostas inutilizadas;
vii) Envelope para recolha de enunciados e folhas de respostas so-

brantes;
viii) Envelope para recolha de questionários;

c) Dirigir -se à respetiva sala, 30 minutos antes da hora do início de 
cada parte da prova;

d) Informar os candidatos que devem desligar os respetivos telemó-
veis/equipamentos eletrónicos;

e) Distribuir os candidatos pelos lugares;
f) Indicar, em local visível, as horas de início e de conclusão da parte 

da prova;
g) Distribuir a folha de respostas, por um dos vigilantes presentes 

na sala;

h) Informar os candidatos que devem permanecer em silêncio durante 
toda a prova;

i) Assegurar a permanência de pelo menos dois vigilantes em sala 
após o início de cada parte da prova;

j) Não permitir, durante a realização da prova, a saída dos candidatos 
da sala, exceto em casos de força maior devidamente ponderados;

k) Avisar os candidatos do tempo restante para a realização da parte da 
prova, uma vez percorrida metade da duração da mesma, e dez minutos 
antes da sua conclusão;

l) Informar os candidatos que, perante a conclusão antecipada da parte 
da prova, desistência ou constatação de eventual irregularidade, deverão 
os mesmos permanecer na sala, em silêncio, até à hora predeterminada 
para a conclusão dessa parte;

m) Interpelar os candidatos com vista ao cumprimento das regras 
constantes do presente regulamento;

n) Elaborar um relatório de ocorrências, em modelo próprio, sempre 
que se justifique, respeitante à sala supervisionada;

o) Imediatamente após a conclusão da parte da prova, colocar, em 
envelope próprio, as folhas de respostas, acompanhadas da folha de 
presenças da respetiva sala, o qual deve ser selado e assinado pelos 
respetivos vigilantes;

p) Zelar pela recolha das folhas de resposta e sua entrega ao membro 
responsável do Conselho Pedagógico;

q) Identificar as folhas de resposta inutilizadas com a palavra “Inu-
tilizada”, atravessando transversalmente toda a página, zelar pela sua 
recolha e acondicionamento no respetivo envelope, para posterior entrega 
ao membro responsável do Conselho Pedagógico.

Artigo 8.º
Delegados da Prova

1 — Os delegados da prova são elementos designados pelo Conselho 
Pedagógico da FMUL.

2 — Os delegados da prova são responsáveis pela coordenação das 
operações dos vigilantes da prova, devendo zelar pela harmonia de todo 
o processo e pelo cumprimento das regras do presente regulamento.

3 — Aos delegados da prova compete:
a) Comparecer no local da prova até 60 (sessenta) minutos antes do 

início da sua realização;
b) Coordenar as operações dos vigilantes da prova;
c) Clarificar quaisquer dúvidas relativas à aplicação do presente 

regulamento;
d) Elaborar um relatório geral de ocorrências;
e) Tomar decisões sobre assuntos omissos no regulamento, registando-

-as na ficha de registo de ocorrências.

Artigo 9.º
Candidatos à Prova

1 — No dia em que se realiza a prova, os candidatos devem:
a) Comparecer junto da respetiva sala de exame 30 minutos antes 

do início da prova e 15 minutos antes do início da segunda parte da 
prova;

b) Identificar -se através de B.I./Cartão do Cidadão, passaporte, carta 
de condução ou cédula profissional, e rubricar a folha de presenças 
distribuída pelos vigilantes presentes;

c) Seguir as orientações dos vigilantes presentes, no que diz respeito 
ao lugar a ocupar na sala;

d) Ler as instruções constantes da folha de rosto da prova e confirmar 
o regular estado da mesma;

e) Ler as questões da prova apenas quando autorizado por parte dos 
vigilantes presentes;

f) Permanecer em silêncio uma vez iniciada a prova, sendo proibida 
a troca de informações entre os candidatos à prova;

g) Permanecer na sala até à conclusão de cada parte da prova, indepen-
dentemente ou da apresentação de desistência, ou de conclusão da parte 
da prova antes de decorrido todo o tempo previsto para a sua realização 
ou, ainda, de verificação de qualquer irregularidade.

2 — Os candidatos podem solicitar aos vigilantes presentes uma 
outra folha de resposta, caso a primeira seja inutilizada, a qual deve ser 
preenchida na sua totalidade, incluindo os elementos de identificação.

3 — No intervalo entre as partes da prova, os candidatos devem 
permanecer nas instalações do local da realização da prova.

4 — Os candidatos têm o direito de desistir da prova, identificando a 
folha de resposta com a palavra “Desistência” escrita transversalmente 
em toda a página, dando deste facto conhecimento ao vigilante da prova, 
que o regista na folha de ocorrências.

5 — A desistência de qualquer parte da prova implica a desistência 
da totalidade da prova.
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Artigo 10.º
Realização da Prova

A realização da prova deve obedecer às seguintes condições:
a) A prova é de realização individual;
b) A prova é de realização facultativa;
c) Os candidatos são distribuídos por salas predefinidas;
d) É designado um vigilante da prova por conjunto de candidatos, 

numa razão que permita assegurar a vigilância efetiva;
e) É da responsabilidade do Conselho Pedagógico da FMUL em 

colaboração com a Área Académica da FMUL assegurar as condições 
para a realização da prova, de acordo com os pontos anteriores.

Artigo 11.º
Irregularidades e Invalidade da Prova

1 — A ocorrência de quaisquer situações anómalas durante a realiza-
ção da prova deve ser comunicada ao Conselho Pedagógico, pelos vigi-
lantes, através do preenchimento da folha de registo de ocorrências.

2 — São consideradas irregularidades conducentes à anulação ime-
diata da prova, as seguintes condutas:

a) A indicação, na folha de respostas, de elementos estranhos ao 
processo;

b) A utilização de telemóvel ou outro dispositivo eletrónico durante 
a realização da prova;

c) O recurso a qualquer documentação;
d) A troca de informações entre os candidatos da prova ou com ele-

mentos externos.

3 — Perante uma ou mais das situações mencionadas no ponto ante-
rior, devem os vigilantes identificar o(s) candidato(s) em causa, devendo, 
posteriormente, elaborar o respetivo relatório de ocorrências.

4 — As demais ocorrências devem ser registadas no respetivo re-
latório de ocorrências, com identificação do candidato envolvido, e 
submetidas a deliberação do Conselho Pedagógico da FMUL, para os 
devidos efeitos.

Artigo 12.º
Fim da Prova

1 — Cada parte da prova termina ultrapassados 120 minutos após 
o seu início.

2 — Os candidatos devem suspender a realização de cada parte da 
prova na hora indicada pelos vigilantes e aguardar em silêncio que estes 
recolham as folhas de respostas.

3 — Na folha de rosto do envelope, no local assinalado, deve ser 
indicado o número de folhas de respostas recolhidas.

4 — Após a conclusão dos procedimentos anteriormente descritos, 
podem os candidatos abandonar a sala.

5 — Os vigilantes só podem abandonar a sala no final da segunda parte 
da prova, altura em que se devem acompanhar dos envelopes selados 
com as folhas de resposta, entregando -os, seguidamente, ao membro 
indicado do Conselho Pedagógico da FMUL.

Artigo 13.º
Divulgação dos Resultados da Prova

1 — As chaves de resposta da prova são divulgadas através de uma 
plataforma digital.

2 — Os resultados individuais serão enviados exclusivamente para o 
correio eletrónico de cada candidato, não existindo divulgação pública 
da lista das classificações obtidas pelos candidatos.

3 — Será ainda divulgado aos candidatos a posição da sua classi-
ficação em relação à dos restantes candidatos do seu ano curricular e 
também à de todos os candidatos que realizaram a prova.

Artigo 14.º
Revisão de Prova

Dado o caráter facultativo, não vinculativo, da prova, não haverá 
lugar a pedidos de revisão.

Artigo 15.º
Disposições Finais

Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos 
pelo Conselho Pedagógico.
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 Instituto de Ciências Sociais

Despacho (extrato) n.º 5053/2019
Ao abrigo do consagrado no n.º 4 do artigo 92.º, do Regime Jurídico 

das Instituições do Ensino Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 
de setembro, conjugado, com a alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º dos Esta-
tutos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, publicados em 
anexo ao Despacho n.º 12254/2013, do Reitor da Universidade de Lisboa, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 25 de setembro de 2013:

Delego, com efeitos a 3 de setembro de 2018, no Diretor Executivo 
do ISCSP, mestre Jorge Piteira Martins as competências e os poderes 
necessários para:

a) Analisar e despachar o expediente respeitante aos assuntos correntes 
e de gestão administrativa;

b) Autorizar a emissão de certidões e declarações de documentos 
arquivados nos serviços, exceto em matéria confidencial ou reservada, 
bem como a restituição de documentos aos interessados;

c) Aprovar o plano anual de férias dos trabalhadores do Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas, autorizar o seu gozo e as suas 
eventuais alterações;

d) Autorizar a prática das modalidades de horário previstas na Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho 
e nos regulamentos da Universidade de Lisboa sobre esta matéria, tendo 
em conta o parecer dos responsáveis pelos trabalhadores em causa;

e) Autorizar a inscrição e participação de trabalhadores não docentes 
e não investigadores em congressos, reuniões, seminários, colóquios, 
cursos de formação ou outras atividades semelhantes que decorram em 
território nacional;

f) Justificar e injustificar faltas, de trabalhadores não docentes e não 
investigadores, nos termos da lei.

3 de setembro de 2018. — O Presidente do ISCSP, Prof. Cat. Manuel 
Meirinho.
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 Instituto Superior Técnico

Aviso n.º 8755/2019

Abertura de procedimento concursal de seleção internacional para a 
contratação de doutorado(a) ao abrigo do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 57/2017, 
de 19 de julho, e legislação complementar (COM/IST).
1 — Após parecer favorável do Conselho de Gestão do Instituto Su-

perior Técnico, em reunião de 14 de março de 2019, e por despacho 
do Reitor de 29/4/2019, procede -se à abertura de concurso de seleção 
internacional para um lugar de doutorado para o exercício de atividades 
de informação e de comunicação em cenários de mediação tecnológica 
na área científica de Síntese, Estrutura Molecular e Análise Química do 
Instituto Superior Técnico em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo pelo prazo de três anos, com vista ao 
desenvolvimento, liderança e implementação da estratégia de comunica-
ção institucional, incluindo, em particular, a coordenação das atividades 
de comunicação em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Arquitetura do 
IST e das suas unidades; a capacitação da comunidade do IST neste 
domínio; o desenvolvimento de projetos inovadores que promovam a 
comunicação interna na comunidade IST (alunos, professores, investiga-
dores, funcionários, antigos alunos) e amplifiquem a visibilidade externa 
do IST e o impacto das suas atividades. Pretende -se uma sistematização 
contínua da divulgação do IST, a nível nacional e internacional, de forma 
a alargar sua visibilidade e reconhecimento externos, que atuam como 
elementos de atração de alunos, investigadores e docentes excelentes.

2 — Legislação aplicável:
a) Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de 

contratação de doutorados destinado a estimular o emprego cientifico e tec-
nológico em todas as áreas do conhecimento (RJEC), na redação que lhe foi 
conferida pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, tendo ainda em consideração 
o disposto pelo Decreto Regulamentar n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro.

b) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e respetivas alterações.

3 — Em conformidade com o artigo 13.º do RJEC, o júri do concurso 
tem a seguinte composição:

Presidente: Doutor Arlindo Manuel Limede de Oliveira, Presidente 
do IST;


