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2 — Critérios de avaliação
A ordenação dos candidatos ao concurso terá por fundamento o mérito 

pedagógico e científico dos candidatos valorizando -se em 50 % os itens 
curriculares no domínio da Proteção de Crianças e Jovens em Risco, 
tendo em consideração os seguintes parâmetros:

A — Mérito científico (75 %)
Na avaliação do mérito científico, ter -se -á em consideração os se-

guintes itens:
A -1) Produção científica (45 %) — Livros, artigos em revistas cientí-

ficas, capítulos em livros, comunicações em conferências e organização 
de eventos científicos nacionais ou internacionais. Na avaliação deste 
critério deve ser tida em consideração a qualidade, a originalidade, a 
quantidade e a diversidade da produção, a autonomia científica reve-
lada, o grau de internacionalização, o reconhecimento pela comunidade 
científica (prémios ou outras formas de reconhecimento e distinção 
da comunidade científica, académica ou profissional) e o impacto da 
produção científica, bem como a data de doutoramento.

A -2) Projetos científicos (25 %) — Participação em projetos científi-
cos com financiamento nacional ou internacional (público ou privado), 
bem como projetos não financiados. Na avaliação deste critério deverá 
ser tida em consideração a quantidade, o grau de inserção do projeto (rede 
nacional ou internacional), o caráter competitivo do projeto em termos 
de financiamento, o contributo em termos de património e recursos para 
as estruturas de investigação e o tipo de envolvimento do investigador 
(coordenador ou participante).

A — 3) Participação no desenho, implementação e avaliação de pro-
jetos de intervenção comunitária (5 %).

B — Mérito pedagógico (20 %)
Na avaliação do mérito pedagógico ter -se -á em consideração a le-

cionação de unidades curriculares, o desempenho pedagógico, o grau 
de envolvimento na gestão das unidades curriculares (docente ou coor-
denador) e a lecionação em universidades internacionais. Na avaliação 
deste critério deverão ser tidas em consideração o número e diversidade 
das unidades curriculares lecionadas e a avaliação do desempenho 
pedagógico.

C — Extensão universitária (5 %)
Na avaliação da participação em tarefas de extensão universitária ter-

-se -á em consideração o registo de patentes, o registo e titularidade de 
direitos de propriedade intelectual, a elaboração de normas técnicas e 
legislação, o serviço à comunidade científica e o serviço de cooperação 
e consultadoria a outras instituições.

3 — Ordenação e metodologia de votação
A deliberação é tomada por maioria absoluta, isto é, por metade mais um 

dos votos dos membros do júri presentes na reunião. Para o efeito, antes de 
se iniciarem as votações, cada membro do júri apresenta um documento 
escrito, que posteriormente deverá integrar a ata, no qual propõe, se for o 
caso, a ordenação dos candidatos, devidamente fundamentada nos critérios 
de avaliação indicados no n.º 2, no qual classificou os candidatos na escala 
inteira de 0 a 100 em cada indicador de avaliação. Nas várias votações, 
cada membro do júri deve respeitar a ordenação que apresentou, não 
sendo permitidas abstenções. A primeira votação destina -se a determinar 
o candidato a colocar em primeiro lugar. No caso de um candidato obter 
mais de metade dos votos dos membros do júri presentes na reunião, fica 
desde logo colocado em primeiro lugar. Caso tal não se verifique, repete-
-se a votação depois de retirado o candidato menos votado na primeira 
votação. Se houver empate entre dois, ou mais, candidatos na posição 
de menos votado, procede -se a uma votação sobre eles para desempatar, 
e se ainda assim o empate persistir, o presidente do júri decide qual o 
candidato a retirar. O processo repetir -se -á até que um candidato obtenha 
maioria absoluta para ficar classificado em primeiro lugar. Repete -se o 
mesmo processo para obter o candidato classificado em segundo lugar, e 
assim sucessivamente até que se obtenha uma lista ordenada de todos os 
candidatos. Sempre que se verifique igualdade de número de votos em 
todos os candidatos a votação, o presidente do júri tem voto de qualidade 
nos termos do artigo 12.º do Regulamento de Recrutamento, Seleção e 
Contratação do Pessoal Docente de Carreira do ISCTE -IUL.

4 — Audições Públicas
O júri delibera sobre a necessidade de proceder à realização de au-

dições públicas dos candidatos admitidos, as quais, a realizarem -se, 
obedecem ao preceituado nos artigos 8.º, n.º 2 e 20 do Regulamento de 
Recrutamento, Seleção e Contratação do Pessoal Docente de Carreira 
do ISCTE -IUL.

VII. Constituição do Júri
O júri é presidido pela Professora Doutora Maria Luísa Soares Al-

meida Pedroso de Lima, professora catedrática do ISCTE -IUL e cons-

tituído pelos seguintes professores, que no entendimento da Comissão 
Científica do Departamento de Psicologia Social e das Organizações, 
pertencem à área disciplinar para que é aberto o concurso.

Vogais:
Professora Doutora Madalena Moutinho Alarcão e Silva, Professora 

Associada da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Uni-
versidade de Coimbra;

Professora Doutora Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes 
Narciso Davide, Professora Associada da Faculdade de Psicologia da 
Universidade de Lisboa;

Professora Doutora Maria Manuela Pedro Veríssimo, Professora As-
sociada do ISPA — Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, 
Sociais e da Vida;

Professora Doutora Isabel Alexandra de Figueiredo Falcão Correia, 
Professora Associada com Agregação do ISCTE - Instituto Universitário 
de Lisboa;

Professora Doutora Fernanda Paula Martins Castro, Professora Asso-
ciada com Agregação do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

VIII. Das listas de candidatos admitidos e excluídos bem como da 
lista de classificação final e ordenação dos candidatos será dado co-
nhecimento aos interessados mediante afixação na vitrina da Unidade 
de Recursos Humanos do ISCTE -IUL e notificação através de correio 
registado com aviso de receção.

O processo de concurso poderá ser consultado pelos candidatos na 
Unidade de Recursos Humanos, nos termos indicados na notificação 
referida no ponto anterior.

IX. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove uma polí-
tica de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

8 de novembro de 2017. — O Reitor, Luís Antero Reto.
310917312 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Declaração de Retificação n.º 836/2017
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 203, de 20 de outubro de 2017, o Edital n.º 836/2017, referente à 
abertura de concurso documental internacional para preenchimento de 
uma vaga para Professor Auxiliar da área científica de Sustentabilidade, 
Ambiente e Alterações Globais, na subárea de Tecnologia e Gestão Am-
biental, na modalidade de contrato por tempo indeterminado, procede -se 
às seguintes retificações:

1 — Em «II — Requisitos de Admissão», no ponto 1, onde se lê 
«grau de doutor em Engenharia do Ambiente ou Engenharia Química» 
deve ler -se «grau de doutor em Engenharia do Ambiente ou Engenharia 
Química ou áreas afins».

17 de novembro de 2017. — A Chefe da Divisão de Recursos Huma-
nos, Célia Maria Cruz Fonseca de Matos.

310933067 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso (extrato) n.º 14687/2017

Processo Disciplinar n.º 4/2017
Nos termos do n.º 2 do artigo 214.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, tendo-se frustrado a notificação pessoal e a notificação por carta 
registada com aviso de receção remetida para a sua morada conhecida, 
fica por este meio notificada Esmeralda Lopes Rosa, Equiparada a 
Professora Adjunta, a exercer funções na Escola Superior de Educação 
e Comunicação da Universidade do Algarve, pessoa coletiva de direito 
público n.º 505 387 271 com sede em Campus da Penha, Estrada da 
Penha, 8005 -139, Faro, que contra si foi deduzida Acusação no âmbito do 
Processo Disciplinar n.º 4/2017, instaurado por despacho de 15/09/2017 
do Reitor da Universidade do Algarve.

Mais fica notificada de que, nos termos do supracitado n.º 2 do ar-
tigo 214.º dispõe do prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir 
da data da publicação do presente Aviso no Diário da República, para 
apresentar a sua defesa por escrito, no identificado processo disciplinar, 
podendo consultá -lo no mesmo prazo, entre as 10h00 e as 17h00, no 


