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são, por limitações legais, possíveis em concursos públicos formais, 
como por exemplo privilegiar candidatos que tragam experiência de 
outras universidades.

5 — Quando a consulta pública se dirige a mais do que uma área 
disciplinar, poderá ser dada ênfase a algumas áreas curriculares a 
concurso, através da indicação de área ou áreas preferenciais; esta 
indicação, quando existir, permite aos membros da comissão usar 
esse fator preferencial como um indicador suplementar para julgar 
os critérios mérito científico e mérito pedagógico do curriculum 
dos candidatos.

6 — A apresentação do relatório de uma unidade curricular não 
é obrigatória; neste caso o peso atribuído ao mérito do relatório 
deverá ser transferido para o mérito pedagógico do curriculum dos 
candidatos.

7 — Os anúncios a solicitar manifestações de interesse no exercício 
de funções de professor convidado são publicitados através dos meios 
e na língua para tal definidos pelo órgão responsável pela abertura do 
procedimento de consulta pública, devendo daqueles constar a identifi-
cação dos membros da comissão de avaliação, os critérios e a fórmula 
de avaliação e ordenação dos candidatos.

Artigo 6.º
Avaliação e renovação dos contratos

1 — Os docentes especialmente contratados são sujeitos a avaliação 
do desempenho para efeitos de renovação anual do contrato, de acordo 
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 74.º -B do ECDU.

2 — Essa avaliação é fundamentada num relatório cuja elaboração 
terá por base os indicadores que constam do anexo do Regulamento da 
Avaliação do Desempenho e Alteração do Posicionamento Remunera-
tório dos Docentes do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.

3 — De acordo com o estipulado no n.º 3 do artigo 20.º do Regula-
mento do Desempenho e Alteração do Posicionamento Remuneratório 
da UNL (Diário da República, 2.ª série, n.º 158, de 16 de agosto de 
2010), esta avaliação deverá ter em conta a especificidade de cada 
área disciplinar e considerar, obrigatoriamente, a vertente da respetiva 
atividade estabelecida na alínea a) do artigo 2.º daquele regulamento 
(«Docência») e, facultativamente, as vertentes previstas nas alíneas b), 
c) e d) do mesmo normativo.

4 — A proposta de renovação de contrato carece da obtenção de uma 
avaliação de desempenho positiva, conforme estatui o n.º 3 do artigo 3.º 
do Regulamento dos Docentes especialmente Contratados da UNL.

5 — O relatório mencionado no n.º 2 do presente artigo carece de 
apreciação por parte de dois professores da especialidade, nomeados 
pelo conselho científico, e de categoria hierárquica igual ou superior à 
do docente cujo contrato careça de renovação.

6 — De acordo com o definido no n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento 
dos Docentes especialmente Contratados da UNL, as eventuais reno-
vações anuais de contrato dos docentes especialmente contratados são 
realizadas por proposta do conselho científico, ouvido o diretor da UEI 
a que o docente está afetado, se não existir oposição do diretor do IHMT, 
baseada na verificação da manutenção das condições financeiras para 
a renovação do contrato. Esta proposta deverá ser votada em conselho 
científico, até dois meses antes da data de termo do contrato.

7 — A renovação do contrato carece de aprovação pela maioria ab-
soluta dos membros do conselho científico em exercício efetivo de 
funções.

Artigo 7.º
Serviço dos docentes especialmente contratados

1 — Aos docentes convidados contratados em regime de dedicação 
exclusiva aplicam -se as mesmas condições que as previstas para os 
restantes docentes no ECDU e nos regulamentos da prestação de serviço 
dos docentes da UNL e do IHMT -UNL.

2 — Nos termos do artigo 69.º do ECDU, o serviço docente dos do-
centes especialmente contratados em regime de tempo parcial é fixado 
contratualmente usando condições a estabelecer através de despacho 
do diretor do IHMT.

Artigo 8.º
Disposições transitórias

Aos professores convidados contratados antes da entrada em vigor do 
novo ECDU (Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto), cujo termo 
do contrato ocorra antes de 31 de agosto de 2014, aplicam -se as dispo-
sições do antigo ECDU para efeitos de renovação, não podendo a data 
do termo do contrato renovado ultrapassar o dia 31 de agosto de 2014.

22 de maio de 2014. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Ferrinho.
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 UNIVERSIDADE DO PORTO

Edital n.º 482/2014
Doutor Jorge Manuel Moreira Gonçalves, Professor Catedrático da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Vice -Reitor da mesma 
Universidade:

Faço saber que, por meu despacho de 21 de maio de 2014, no uso de com-
petência delegada por despacho publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 203 de 19 de outubro de 2010, pelo prazo de cinquenta dias úteis a contar 
do dia imediato ao da publicação do presente edital no Diário da República, se 
abre concurso documental para um Professor Auxiliar para Área Disciplinar 
de Informática da Faculdade de Ciências desta Universidade.

As disposições legais aplicáveis são as seguintes:
1 — Artigos 37.º a 51.º e 62.º -A, do Estatuto da Carreira Docente Uni-

versitária, republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, e 
alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio; Regulamento dos Concursos 
para Recrutamento de Professores Catedráticos, Associados e Auxiliares 
da Universidade do Porto — Despacho n.º 12913/2010, publicado no 
Diário da República, n.º 154, de 10 de agosto de 2010.

2 — Ao concurso podem candidatar -se:
Os titulares do grau de doutor.
Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição de ensino 

superior estrangeira, o mesmo tem de obedecer ao disposto no Decreto-
-Lei n.º 341/2007, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 197, 
de 12 de outubro, devendo quaisquer formalidades aí estabelecidas estar 
cumpridas até à data do termo do prazo para a candidatura.

3 — O processo de candidatura ao concurso é instruído com:
3.1 — Carta de candidatura (em suporte de papel) em que os candi-

datos deverão indicar os seguintes elementos:
a) Nome completo;
b) Filiação;
c) Número e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu;
d) Data e localidade de nascimento;
e) Estado civil;
f) Profissão;
g) Residência ou endereço de contacto;
h) Telefone ou telemóvel de contacto
i) Endereço eletrónico de contacto.

3.2 — Documentos comprovativos do preenchimento das condições 
fixadas no n.º 2 deste edital, designadamente, a certidão de doutoramento, 
exceto para os casos correspondentes à obtenção do grau de doutor na 
Universidade do Porto;

3.3 — Exemplares, em suporte digital e em duplicado (2CDs ou 
2DVDs), dos seguintes documentos:

a) Currículo contendo todas as informações pertinentes para a ava-
liação da candidatura tendo em consideração os critérios de seleção e 
seriação constantes do n.º 6 do presente edital;

b) Trabalhos mencionados no currículo apresentado, podendo os 
candidatos destacar até dez dos que considerem mais representativos 
da atividade por si desenvolvida.

4 — As instruções para a apresentação da informação, em suporte 
digital, encontram -se disponíveis na área de Concursos de Pessoal do 
SIGARRA U.PORTO, no endereço http://sigarra.up.pt/up/web_base.
gera_pagina?p_pagina=1004282.

5 — A Reitoria comunicará aos candidatos o despacho de admis-
são ou não admissão administrativa ao concurso, o qual se baseará no 
preenchimento ou na falta de preenchimento, por parte daqueles, das 
condições estabelecidas no n.º 2 deste edital.

6 — Critérios de aprovação em mérito absoluto dos candidatos:
No presente concurso, em que se pretende a contratação de um professor 

auxiliar para a área disciplinar de Informática, com vista à lecionação em unida-
des curriculares específicas das licenciaturas, mestrados e programas doutorais 
do Departamento de Ciência de Computadores e à orientação de dissertações 
de mestrado e doutoramento, a admissão dos candidatos está condicionada 
à sua aprovação em mérito absoluto, a qual dependerá da avaliação do perfil 
do candidato que deve satisfazer ambos os seguintes requisitos:

a) Formação de base em Ciência de Computadores, Engenharia In-
formática ou áreas afins;

b) Experiência demonstrada de investigação realizada na área de Se-
gurança Informática, nomeadamente em criptografia, segurança de redes 
e sistemas, controlo de acessos, ou exploração de vulnerabilidades.

Considera -se aprovado em mérito absoluto o candidato que seja apro-
vado por maioria absoluta dos membros do júri votantes, em votação 
nominal justificada, onde não são admitidas abstenções.

7 — Critérios de seriação em mérito relativo e respetiva ponderação
Uma vez identificados, em definitivo, os candidatos aprovados em mé-

rito absoluto, passa -se à sua ordenação em mérito relativo. Os critérios de 
seriação destes candidatos são o mérito científico, o mérito pedagógico e o 
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mérito em outras atividades relevantes, avaliados na mesma escala e com a 
seguinte ponderação global e parâmetros ponderados dentro de cada critério:

7.1 — Mérito Científico — 70 %. É avaliado mediante os seguintes 
parâmetros, incidindo apenas sobre atividade na área de Segurança 
Informática e nos últimos cinco anos:

7.1.1 — Produção Científica (60 %). É considerada a qualidade e quan-
tidade da produção científica (livros, artigos em revistas, artigos em atas 
de conferências, capítulos de livros, ou edição de atas, livros ou números 
de revistas), dando importância ao respetivo impacto medido por citações.

7.1.2 — Inserção na comunidade científica (25 %). Consideram -se 
participações em conselhos editoriais de revistas, comissões de programa 
e comissões organizadoras de conferências, órgãos de sociedades cientí-
ficas, palestras convidadas, avaliação de projetos e de artigos científicos, 
júris de provas académicas e ainda prémios obtidos ou outras distinções.

7.1.3 — Atividade em projetos científicos (15 %). Participação em 
projetos e redes científicas tendo em conta a qualidade, quantidade, grau 
de competitividade, o papel de coordenação, o grau de parceria nacional 
e internacional, e o nível de financiamento.

7.2 — Mérito Pedagógico 20 %. São analisados os seguintes parâ-
metros:

7.2.1 — Atividade letiva (50 %). Experiência de lecionação de uni-
dades curriculares, sobretudo regências, tendo em conta a quantidade e 
diversidade, e, existindo, os resultados de inquéritos pedagógicos.

7.2.2 — Dinamização pedagógica (20 %). Iniciativa e participação 
em ações de criação ou reformulação de unidades curriculares e cursos, 
e em projetos de inovação pedagógica.

7.2.3 — Atividade de orientação (15 %). Avalia -se aqui a orientação, 
concluída e em curso, de dissertações de mestrado e doutoramento, e de 
investigadores em pós -doutoramento.

7.2.4 — Material pedagógico (15 %). Produção de material de apoio 
pedagógico sobretudo para além das incumbências normais de docência, 
nomeadamente livros e software, e ainda a publicação de artigos sobre 
questões pedagógicas.

7.3 — Mérito em outras atividades relevantes 10 %. São analisados 
os seguintes parâmetros em conjunto, sem ponderação pré -estabelecida 
entre eles:

7.3.1 — Gestão académica. Duração, variedade e importância do 
desempenho de cargos em órgão de gestão institucional, departamental 
e de cursos, bem como de outras tarefas atribuídas por órgãos de gestão, 
no âmbito da atividade universitária.

7.3.2 — Transferência de conhecimento. Fomento e participação em 
tarefas de extensão universitária, divulgação científica (para além do 
ponto 7.1.2) e valorização económica e social do conhecimento.

8 — O Júri tem a seguinte composição:
Presidente: Prof. Doutor Jorge Manuel Moreira Gonçalves, Vice-

-Reitor da Universidade do Porto.
Vogais:
Prof. Doutor António Beça Gonçalves Porto, Professor Catedrático 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Prof. Fernando Manuel Augusto da Silva, Professor Catedrático da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Prof. Doutor José Manuel Esgalhado Valença, Professor Catedrático 

do Departamento de Informática da Universidade do Minho
Prof. Doutor Paulo Jorge Esteves Veríssimo, Professor Catedrático da 

Universidade do Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Prof. Doutor Henrique Santos Carmo Madeira, Professor Catedrático 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

9 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

26 de maio de 2014. — O Vice -Reitor, Prof. Doutor Jorge Manuel 
Moreira Gonçalves.

207851171 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Aviso (extrato) n.º 6710/2014
Nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria 
n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária de classifi-
cação e ordenação final dos candidatos do procedimento concursal comum, 
da carreira e categoria de um Assistente Técnico para o exercício de 
funções na secretaria da Escola Superior de Comunicação Administração 
e Turismo (EsACT), em Mirandela, aberto pelo Aviso n.º 10733/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 167, de 30 de agosto, 

registado na Bolsa de Emprego Público sob a referência OE201308/0250, 
publicado no Portal IPB, cuja homologação foi feita por despacho de 22 
de maio de 2014, Presidente do Instituto Politécnico de Bragança: 

Ordem Candidato Classificação
Final

1.º Susana Conceição Ventura Pereira. . . . . . . . . . . 15,75
2.º Bruno Alexandre Azevedo Esteves  . . . . . . . . . . 11,19

 23 de maio de 2014. — A Administradora do Instituto Politécnico de 
Bragança, Elisabete Vicente Madeira.

207849496 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Despacho n.º 7272/2014
Determino a publicação da alteração ao plano de estudos do curso de 

Licenciatura em Higiene Oral, anexa ao presente despacho. Esta publi-
cação resulta de deliberação do Conselho Técnico Científico da Escola 
Superior de Saúde, referência CTC -2014/08. O presente anexo substitui o 
anexo do plano de estudo, publicado através do Despacho n.º 11908/2010 
de 13 de julho, (Diário da República, n.º 141, 2.ª série de 22 de julho de 
2010), com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação 
n.º 1593/2010 de 3 de Agosto (Diário da República, 2.ª série, n.º 153 
de 9 de agosto de 2010); pelo Despacho 15678/2011, de 8 de novembro 
(Diário da República, n.º 221, 2.ª série de17 de novembro de 2011) e 
pela Declaração de Retificação n.º 1040/2012 de 3 de agosto (Diário 
da República, n.º 155, 2.ª série de 10 de agosto de 2012).

A presente alteração foi comunicada à Direção -Geral do Ensino Su-
perior no dia 13 de maio de 2014, dando cumprimento ao artigo 77.º do 
Decreto -Lei n.º 107/2008 de 25 de junho.

22 de maio de 2014. — O Presidente, Joaquim António Belchior 
Mourato.

Formulário
1 — Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Portalegre
2 — Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.): Escola 

Superior de Saúde de Portalegre
3 — Curso: Higiene Oral
4 — Grau ou diploma: Licenciatura
5 — Área científica predominante do curso: Higiene Dentária (724)
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180
7 — Duração normal do curso: 3 Anos 
8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos 

alternativos em que o curso se estruture (se aplicável):
9 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a ob-

tenção do grau ou diploma:

QUADRO N.º 1 

Área científica Sigla

Créditos

Obrigatórios Optativos

Higiene Dentária . . . . . . . . . . . . . . . . 724 98 0
Ciências da Saúde . . . . . . . . . . . . . . . 720 39 5
Biologia e Bioquímica   . . . . . . . . . . . 421 27 0
Línguas e Literaturas Estrangeiras. . . 222 4 0
Ciências Médicas   . . . . . . . . . . . . . . . 721 2 0
Ciências sociais e do comportamen-

to — programas não classificados 
noutra área de formação   . . . . . . . . 319 3 0

Gestão e Administração   . . . . . . . . . . 345 2 0

Total   . . . . . . . . . . 175 5

 (1) Indicar o número de créditos das áreas científicas optativas, ne-
cessários para a obtenção do grau ou diploma.

Nota
O item 9. é repetido tantaz vezes quantas as necessárias para a des-

crição dos diferentes percursos alternativos (opções, ramos, etc.), caso 
existam, colocando em título a denominação do percurso.




