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Sumário: Apresentação de novo prazo de candidaturas em vários procedimentos concursais.

Pelo Edital n.º 719/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 25 de junho, 
foi aberto, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da data da publicação do referido Edital no 
Diário da República, concurso documental internacional para recrutamento de 1 posto de traba-
lho de Professor/a Associado/a na área disciplinar de História, subárea de História Moderna e da 
Expansão Portuguesa, com currículo especialmente relevante em História Ambiental e da Globali-
zação e História da Ciência na Época Moderna, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa

Pelo Edital n.º 720/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 25 de junho, 
foi aberto, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da data da publicação do referido Edital no 
Diário da República, concurso documental internacional para recrutamento de 1 posto de trabalho 
de Professor/a Auxiliar na área disciplinar de Letras, subárea de Estudos Clássicos, de preferência 
com um curriculum relevante nos domínios da Cultura e Língua Latina, na Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, restrito a candidatos abrangidos pelo pro-
grama de regularização extraordinário de vínculos precários (PREVPAP), conforme estabelece a 
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

Pelo Edital n.º 721/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 25 de junho, 
foi aberto, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da data da publicação do referido Edital no 
Diário da República, concurso documental internacional para recrutamento de 1 posto de trabalho de 
Professor/a Auxiliar na área disciplinar de Linguística, de preferência com um curriculum relevante 
nos domínios do português língua não materna, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização 
extraordinário de vínculos precários (PREVPAP), conforme estabelece a Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro.

Pelo Edital n.º 722/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 25 de junho, 
foi aberto, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da data da publicação do referido Edital no 
Diário da República, concurso documental internacional para recrutamento de 1 posto de trabalho 
de Professor/a Auxiliar na área disciplinar de Letras, subárea de Estudos de Tradução, com currículo 
especialmente relevante em tradução de assuntos empresariais, na Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa

Pelo Edital n.º 759/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 130, de 07 de julho, 
foi aberto, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da data da publicação do referido Edital no 
Diário da República, concurso documental internacional para recrutamento de 1 posto de trabalho 
de Professor/a Catedrático/a na área disciplinar de História da Arte, com currículo especialmente 
relevante nos domínios de História da Arte Contemporânea em Portugal e Museologia, na Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Pelo Edital n.º 773/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 132, de 09 de julho, foi 
aberto, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da data da publicação do referido Edital no Diário da 
República, concurso documental internacional para recrutamento de 1 posto de trabalho de Professor/a 
Auxiliar na área disciplinar de Ciências Sociais, com currículo especialmente relevante nos domínios 
dos estudos interdisciplinares de Sociologia e História Global do Trabalho dos séculos XX e XXI, na 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Considerando que nos termos do Despacho n.º 3012/2015, de 20 de fevereiro, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 58, de 24 de março (Regulamento dos Concursos da Carreira 
Docente Universitária da Universidade NOVA de Lisboa), os procedimentos concursais são publi-
citados no portal Eracareers.
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Considerando que não foi possível publicar os procedimentos concursais acima mencionados 
no portal Eracareers, uma vez que aquando da publicação dos Editais no Diário da República este 
portal estava em processo de descontinuação.

Considerando que o portal Eracareers foi substituído pelo portal Euraxess, permanecendo, no 
entanto, a dúvida sobre se os procedimentos concursais para contratação de docentes devem ser 
publicados neste novo portal, cumprindo, desta forma, a exigência patente no referido Regulamento, 
numa interpretação atualista do mesmo.

Considerando que e sem prejuízo da publicação ter ocorrido, nomeadamente, no Diário da 
República, em língua portuguesa, e na página oficial da NOVA FCSH, em língua portuguesa e 
inglesa, a não publicação no portal Euraxess poderia eventualmente ser considerada como uma 
irregularidade que consubstanciaria uma limitação à oportunidade de apresentação de candidaturas 
pelos/as interessados/as.

Torna -se público que, por minha decisão de 05 de agosto de 2021, concedeu -se um novo 
prazo de 30 (trinta) dias úteis para apresentação de candidaturas nos procedimentos concursais 
supra identificados a contar da publicação dos mesmos no portal Euraxess, a qual ocorreu a 06 de 
agosto de 2021, terminando, desta forma, o prazo de candidaturas em todos os procedimentos a 
17 de setembro de 2021.

Estão dispensados de formalizar nova candidatura os/as candidatos/as que já o tenham feito 
na sequência da publicação dos Editais no Diário da República, sem prejuízo da faculdade de 
juntarem documentos dentro do novo prazo.

9 de agosto de 2021. — O Diretor, Prof. Doutor Luís Baptista.
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