
19194  Diário da República, 2.ª série — N.º 133 — 12 de julho de 2018 

Unidades de competência Critérios de avaliação

E2.5.3. Promove a relação dinâmica com crianças/jovens e famílias com adaptação 
adequada.

E2.5.4. Adequa o suporte familiar e comunitário.
E2.5.5. Demonstra na prática conhecimentos sobre estratégias promotoras de es-

perança.
E2.5.6. Referencia crianças/jovens com incapacidades e doença crónica para insti-

tuições de suporte e para cuidados de especialidade, se necessário.

 3 — Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança e do jovem
Descritivo:

Considerando as especificidades e exigências desenvolvimentais das etapas desta fase do ciclo vital, responde eficazmente promovendo a ma-
ximização do potencial de desenvolvimento desde a vinculação até à juventude. 

Unidades de competência Critérios de avaliação

E3.1. Promove o crescimento e o desenvolvimento infantil. E3.1.1. Demonstra conhecimentos sobre o crescimento e desenvolvimento.
E3.1.2. Avalia o crescimento e desenvolvimento da criança e jovem.
E3.1.3. Transmite orientações antecipatórias às famílias para a maximização do 

potencial de desenvolvimento infantojuvenil.
E3.2. Promove a vinculação de forma sistemática, particu-

larmente no caso do recém -nascido (RN) doente ou com 
necessidades especiais.

E3.2.1. Avalia o desenvolvimento da parentalidade. 
E3.2.2. Demonstra conhecimentos sobre competências do RN para promover o 

comportamento interativo.
E3.2.3. Utiliza estratégias promotoras de esperança realista.
E3.2.4. Utiliza estratégias para promover o contacto físico pais/RN.
E3.2.5. Promove a amamentação.
E3.2.6. Negoceia o envolvimento dos pais na prestação de cuidados ao RN.
E3.2.7. Gere o processo de resposta à criança com necessidades de intervenção 

precoce.
E3.3. Comunica com a criança e família de forma apropriada 

ao estádio de desenvolvimento e à cultura.
E3.3.1. Demonstra conhecimentos aprofundados sobre técnicas de comunicação no 

relacionamento com a criança/jovem e família.
E3.3.2. Relaciona -se com a criança/jovem e família no respeito pelas suas crenças 

e pela sua cultura.
E3.3.3. Demonstra habilidades de adaptação da comunicação ao estado de desen-

volvimento da criança/jovem.
E3.4. Promove a autoestima do adolescente e a sua autodeter-

minação nas escolhas relativas à saúde.
E3.4.1. Facilita a comunicação expressiva de emoções.
E3.4.2. Reforça a imagem corporal positiva se necessário.
E3.4.3. Identifica os estádios do processo de mudança na adoção de comportamentos 

saudáveis.
E3.4.4. Reforça a tomada de decisão responsável.
E3.4.5. Negoceia contrato de saúde com o adolescente.
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 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extrato) n.º 6788/2018

Durante a minha ausência da Universidade Aberta, no período 
de 22 de junho a 4 de julho de 2018, ao abrigo do disposto no 
n.º 2 do artigo 37.º dos Estatutos da Universidade Aberta, homo-
logados pelo Despacho Normativo n.º 65 -B/2008, de 12 de de-
zembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de 
22 de dezembro de 2008, e alterados pelo Despacho Normativo 
n.º 11/2015, e em conformidade com o disposto no artigo 42.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego todos os poderes 
que a lei originariamente me confere para o exercício das minhas 
funções, bem como as competências que me foram delegadas ou 
subdelegadas com a possibilidade de subdelegação, na vice -reitora 
para a Qualidade e Cooperação Internacional, Doutora Carla Maria 
Bispo Padrel de Oliveira.

25 de junho de 2018. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva 
Dias.
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 Regulamento (extrato) n.º 423/2018
Avisam -se os interessados, para efeitos do artigo 101.º, n.º 2, do CPA, 

que se encontram em consulta pública no sítio da Internet da Univer-
sidade Aberta, “UAb.pt/”, os projetos do Regulamento do Repositório 
Aberto da Universidade Aberta e da Política de Preservação do Repo-
sitório Aberto da UAb.

26 de junho de 2018. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva Dias.
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 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso n.º 9415/2018

Abertura de concurso externo de ingresso para ocupação de um 
posto de trabalho na categoria de Especialista de Informática, 
Grau 1, Nível 2 da carreira de Especialista de Informática, na mo-
dalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, do mapa de pessoal da Universidade do Algarve.
1 — Nos termos do disposto na Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 


