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Faculdade de Farmácia

Declaração de Retificação n.º 1018/2022

Sumário: Retifica o Edital n.º 1777/2022, de 25 de novembro.

Para os devidos efeitos se declara que Edital n.º 1777/2022, sobre a abertura de Concurso 
documental interno de promoção na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, para 
duas vagas de professor associado na área disciplinar de Farmácia Galénica e Tecnologia Farma-
cêutica do Departamento de Farmácia, Farmacologia e Tecnologias em Saúde da Faculdade de 
Farmácia 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 ponde-
ração e sistema de valoração final, na alínea A. Desempenho Científico (45 %), subalínea 2), 
onde se lê:

«2) Coordenação e participação em projetos de investigação na área disciplinar em que é aberto 
o concurso nos domínios científicos das bases farmacológicas da terapêutica, imunofarmacologia, 
farmacotoxicologia, farmacologia clínica, desenvolvimento clínico e não clínico do medicamento, e 
avaliação da eficácia e segurança do medicamento e produtos saúde; financiamentos internacionais 
e nacionais obtidos para projetos de investigação em que participa;

3) Atividades de orientação científica de alunos, valorizando -se particularmente as experiências 
de orientações de doutoramento e de mestrado na área disciplinar em que é aberto o concurso nos 
domínios científicos das bases farmacológicas da terapêutica, imunofarmacologia, farmacotoxico-
logia, farmacologia clínica, desenvolvimento clínico e não clínico do medicamento, e avaliação da 
eficácia e segurança do medicamento e produtos saúde;»

deve ler -se:

«2) Coordenação e participação em projetos de investigação na área disciplinar em que é aberto 
o concurso nos domínios científicos da investigação de novas formulações de medicamentos e de 
produtos de saúde, nos processos tecnológicos de preparação de medicamentos, na avaliação da 
qualidade, da segurança e da eficácia/desempenho de medicamentos de uso humano e de dis-
positivos médicos e assuntos regulamentares; financiamentos internacionais e nacionais obtidos 
para projetos de investigação em que participa;

3) Atividades de orientação científica de alunos, valorizando -se particularmente as experiências 
de orientações de doutoramento e de mestrado na área disciplinar em que é aberto o concurso 
nos domínios científicos de novas formulações de medicamentos e de produtos de saúde, nos 
processos tecnológicos de preparação de medicamentos, na avaliação da qualidade, da segurança 
e da eficácia/desempenho de medicamentos de uso humano e de dispositivos médicos e assuntos 
regulamentares;»

No ponto V — Parâmetros de avaliação e seriação em mérito relativo, respetiva ponderação 
e sistema de valoração final, na alínea B. Capacidade Pedagógica, subalínea 2), onde se lê:

«2) Regência de unidade(s) curricular(es) nos cursos de 1.º, 2.º ou 3.º ciclos de ensino na 
área disciplinar em que é aberto o concurso, valorizando -se particularmente as experiências de 
coordenação na ULisboa, nos domínios científicos das bases farmacológicas da terapêutica, 
imunofarmacologia, farmacotoxicologia, farmacologia clínica, desenvolvimento clínico e não clí-
nico do medicamento, e avaliação da eficácia e segurança do medicamento e produtos saúde;»
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deve ler -se:

«2) Regência de unidade(s) curricular(es) nos cursos de 1.º, 2.º ou 3.º ciclos de ensino na área 
disciplinar em que é aberto o concurso, valorizando -se particularmente as experiências de coordena-
ção na ULisboa nos domínios científicos da Tecnologia Farmacêutica, da Engenharia Farmacêutica, 
dos Assuntos Regulamentares do Medicamento, de Produtos de Saúde e de Dispositivos Médicos;»

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