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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Farmácia

Declaração de Retificação n.º 1015/2022

Sumário: Retifica o Edital n.º 1779/2022, de 25 de novembro.

Para os devidos efeitos se declara que Edital n.º 1779/2022, sobre a abertura de concurso 
documental interno de promoção na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, 
para uma vaga de professor associado, na área disciplinar de Farmacocinética e Biogalénica do 
Departamento de Farmácia, Farmacologia e Tecnologias em Saúde da Universidade de Lisboa, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 228, de 25 de novembro de 2022, saiu com as 
seguintes inexatidões, que assim se retificam:

No ponto V, «Parâmetros de avaliação e seriação em mérito relativo, respetiva ponderação e 
sistema de valoração final», onde se lê:

«O currículo dos candidatos admitidos em mérito absoluto é avaliado nas seguintes vertentes: 
desempenho científico, capacidade pedagógica e desempenho noutras atividades relevantes para a 
missão da instituição de ensino superior que hajam sido desenvolvidas pelo candidato, compatíveis 
com a área disciplinar de Bioquímica Clínica e Farmacológica, e adequados à categoria de profes-
sor associado, dando -se particular importância à relevância, qualidade e atualidade do curriculum 
vitae do candidato e aos contributos académicos mais relevantes e de maior impacto selecionados 
pelo candidato e identificados no curriculum vitae, em bioquímica, biologia molecular e genética 
humana de processos metabólicos aplicadas à investigação analítica e clínica de doenças raras e 
ao desenvolvimento de estratégias terapêuticas.»

deve ler -se:

«O currículo dos candidatos admitidos em mérito absoluto é avaliado nas seguintes vertentes: 
desempenho científico, capacidade pedagógica e desempenho noutras atividades relevantes para 
a missão da instituição de ensino superior que hajam sido desenvolvidas pelo candidato, compa-
tíveis com a área disciplinar em que e ́ aberto o concurso, e adequados a ̀ categoria de professor 
associado, dando -se particular importância à relevância, qualidade e atualidade do curriculum vitae 
do candidato e às contribuições académicas mais relevantes e de maior impacto selecionadas pelo 
candidato e identificadas no curriculum vitae.»

28 de novembro de 2022. — A Diretora, Prof.ª Doutora Maria Beatriz da Silva Lima.
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