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PARTE D
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

MINISTÉRIO PÚBLICO

Despacho (extrato) n.º 6296/2018

Procuradoria-Geral da República

Por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho
Superior da Magistratura de 14 de junho de 2018, foi a Exma. Senhora Dr.ª Sónia Maria de Gouveia Kakoo, juíza de direito, interina,
no Juízo do trabalho de Santarém — Juiz 1, da Comarca de Santarém,
nomeada, como requereu, juíza de direito efetiva no mesmo lugar,
nos termos do artigo 45.º, n.º 1 e 5 do Estatuto dos Magistrados
Judiciais.
(Posse imediata)
14 de junho de 2018. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Carlos Castelo Branco.
311429646

Conselho Superior do Ministério Público
Despacho (extrato) n.º 6297/2018
Licenciada Susana Camilo Queiroz Alexandre, procuradora-adjunta
colocada na comarca de Lisboa Norte — DIAP de Loures, cessou funções por efeito de aposentação por incapacidade.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
14 de junho de 2018. — O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
311429776

PARTE E
ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Edital n.º 622/2018
Torna-se público que, por meu despacho de 11 de abril de 2018, se
encontra aberto, pelo prazo de trinta dias úteis, a contar do dia imediato
ao da publicação do presente Edital no Diário da República, concurso
documental internacional de recrutamento, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para um
(1) posto de trabalho para a categoria de Professor Auxiliar, na área
disciplinar de Economia do Departamento de Economia do ISCTE-IUL. O concurso é aberto nos termos dos artigos 37.º a 51.º e 62.º-A
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, anexo ao Decreto-Lei
n.º 205/2009, de 31 de agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de
maio, adiante designado por ECDU, e demais legislação aplicável, designadamente do Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação
de Pessoal Docente de Carreira do ISCTE-IUL, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 193, de 4 de outubro de 2010, e esgota-se
com o preenchimento do posto de trabalho colocado a concurso. A
avaliação do período experimental é feita nos termos do Regulamento
do Regime de Vinculação do Pessoal Docente do ISCTE-IUL tendo
em conta o estabelecido no Regulamento de Serviço dos Docentes
do ISCTE-IUL e no Regulamento de Avaliação de Desempenho dos
Docentes do ISCTE-IUL.
I — Requisitos de admissão
1 — Ser titular do grau de doutor na área de Economia. Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo tem de ser reconhecido por instituição de ensino
superior portuguesa.
2 — Possuir domínio da língua inglesa falada e escrita.
II — Apresentação das candidaturas
1 — As candidaturas devem ser entregues, pessoalmente, durante
o horário normal de expediente, ou remetidas por correio, registado
e com aviso de receção, até ao termo do prazo, para Unidade de Recursos Humanos do ISCTE-IUL, sita na Avenida das Forças Armadas,
1649-026, Lisboa.
2 — Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
III — Local de trabalho
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa
Av. das Forças Armadas
1649-026 Lisboa, Portugal

IV — Instrução da candidatura
A candidatura deve ser instruída com os seguintes documentos:
1 — Requerimento dirigido à Reitora do ISCTE-IUL, solicitando a
aceitação da candidatura e contendo identificação completa, número e
data de validade do bilhete de identidade ou número de identificação
civil, morada, número de telefone, endereço eletrónico e situação
laboral presente. No requerimento o/a candidato/a tem de manifestar o seu consentimento para que as comunicações e notificações
no âmbito do procedimento concursal possam ter lugar por correio
eletrónico, indicando o respetivo endereço (modelo disponível em
https://www.iscte-iul.pt/conteudos/iscteiul/quem-somos/trabalhar-no-iscteiul/990/concursos).
2 — Documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos
exigidos nos pontos 1 e 2 do número I do presente Edital.
2.1 — Os titulares do grau de doutor obtido no estrangeiro têm de apresentar documento comprovativo do seu reconhecimento por instituição
de ensino superior portuguesa, nos termos do disposto no artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro devendo quaisquer formalidades aí estabelecidas estar cumpridas até à data do termo do prazo
para a candidatura.
2.2 — Os candidatos têm de apresentar declaração, sob compromisso
de honra, do domínio da língua inglesa a um nível que permita a lecionação nessa língua.
3 — Um exemplar, impresso ou policopiado, e um em formato eletrónico não editável (pdf) do curriculum vitae do candidato, com a
indicação das obras e trabalhos efetuados e publicados, bem como da
atividade pedagógica desenvolvida. O candidato deve assinalar os três
artigos que considere responderem ao critério de admissão em mérito
absoluto, indicando o respetivo doi. O curriculum vitae do/a candidato/a
tem obrigatoriamente de ser organizado de acordo com os critérios de
avaliação constantes no ponto VI deste edital.
4 — Um exemplar de cada um dos trabalhos mencionados no curriculum. Os trabalhos podem ser entregues em suporte papel ou em formato
eletrónico não editável (pdf).
5 — Quaisquer outros elementos relevantes que ilustrem a sua aptidão
para o exercício do cargo a prover.
6 — Não é exigida a apresentação de documentos comprovativos
da posse dos requisitos gerais de constituição de relação jurídica de
emprego público, bastando a declaração do candidato, sob compromisso
de honra, no requerimento de candidatura ou em documento à parte, da
situação precisa em que se encontra relativamente ao conteúdo de cada
uma das seguintes alíneas:
a) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;

