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 Aviso (extrato) n.º 5379/2017

Procedimento Concursal de Recrutamento
e contratação de Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, torna  -se público que a Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, vai proceder à abertura, pelo prazo de trinta 
dias úteis a contar da presente publicação, do procedimento concursal 
de recrutamento e seleção de doutorado para o exercício de atividades 
no âmbito do projeto de investigação SPLACH — Spatial planning for 
change — POCI -01 -0145 -FEDER -016431 — financiada pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do COM-
PETE2020 — Programa Operacional Competitividade e Internaciona-
lização (POCI) e por Orçamento de estado através da Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia I. P.. A indicação dos requisitos formais de 
provimento, de perfil pretendido, da composição do júri e dos critérios 
de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP). O 
aviso integral deste procedimento estará disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://sigarra.up.pt/feup/pt/noti-
cias_geral.lista_noticias#gruponot12

21 de abril de 2017. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João 
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
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 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Regulamento n.º 256/2017
O Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto no seu artigo 74.º -A, 

e o Decreto -Lei n.º 207/2009 no seu artigo 35.º -A, estabelecem que os 
docentes estão sujeitos a um regime de avaliação do desempenho, cons-
tante de regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior, 
ouvidas as organizações sindicais.

Pelo Despacho n.º 17616/2011, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 250 de 30 de dezembro de 2011, foi homologado o Regula-
mento de avaliação de desempenho dos docentes da Universidade de Trás-
-os -Montes e Alto Douro (RAD). Pelo Despacho n.º 49/2015, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 23 de 3 de fevereiro de 2015 e pelo 
Regulamento n.º 421/2016 publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 85 de 3 de maio de 2016 foram publicadas alterações ao RAD.

O artigo 3.º do Regulamento de avaliação de desempenho dos docentes 
da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro prevê a criação de um 
regulamento específico de avaliação do desempenho dos docentes de 
cada Escola, adiante designado por Regulamento de avaliação de de-
sempenho dos docentes das Escolas da Universidade de Trás -os -Montes 
e Alto Douro (RADE). As alterações do RAD publicadas no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 85 de 3 de maio de 2016 levaram à necessidade 
de alterar o RADE, conforme se apresenta a seguir.

18 de abril de 2017. — O Reitor, António Augusto Fontainhas 
 Fernandes.

Regulamento de avaliação de desempenho
dos docentes das Escolas

da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro

CAPÍTULO I

Disposições gerais
Artigo 1.º
Objeto

1 — Ao abrigo do artigo 3.º do Regulamento de Avaliação de Desem-
penho dos Docentes da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro 
(RAD), Regulamento n.º 421/2016 publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 85 de 3 de maio de 2016, o presente regulamento:

a) Especifica os indicadores de avaliação a considerar em cada ver-
tente, assim como os respetivos parâmetros;

b) Estabelece para cada parâmetro a pontuação base e os fatores que 
permitirão valorizar as peças curriculares relevantes, que conduzem à 
avaliação quantitativa de cada vertente;

c) Estabelece as regras para a obtenção da classificação final;
d) Define o processo de nomeação dos relatores de cada docente.

2 — O presente regulamento é aplicável a todos os docentes das 
Escolas da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD).

3 — Para todos os parâmetros de avaliação, e a menos que seja ex-
pressamente indicado o contrário, serão consideradas as peças curricu-
lares em curso ou concluídas, dependendo do parâmetro, no período 
sob avaliação.

4 — Para todos os parâmetros de avaliação apenas será considerada 
a atividade desenvolvida na UTAD ou em instituições com as quais a 
UTAD estabeleça protocolos de colaboração, contratos de cedência de 
recursos humanos ou outra forma explícita de colaboração.

CAPÍTULO II

Instrumentos de avaliação

Artigo 2.º
Natureza dos instrumentos de avaliação

Os instrumentos de avaliação do desempenho permitem uma valoração 
dos avaliados nas seguintes dimensões:

a) Obtenção de resultados nas vertentes previstas no artigo 5.º do 
RAD;

b) Conhecimentos, capacidades e competências nas correspondentes 
áreas disciplinares;

c) Domínio de estratégias pedagógicas e utilização da didática própria 
da área disciplinar;

d) Competências de liderança, coordenação e sentido de compromisso 
institucional.

Artigo 3.º
Instrumentos de avaliação a utilizar

A avaliação do desempenho contemplará os seguintes instrumentos:
a) Relatório da atividade desenvolvida com o preenchimento dos 

indicadores numéricos na aplicação adequada;
b) Inquéritos de avaliação pedagógica devidamente validados, sem 

prejuízo do disposto no artigo 6.º

Artigo 4.º
Relatórios da atividade desenvolvida

1 — Os relatórios de atividade a elaborar pelos docentes são trienais.
2 — O relatório de atividades conterá a informação pertinente relati-

vamente aos parâmetros a avaliar nas vertentes de Ensino, Investigação, 
Extensão e Gestão, devendo conter toda a informação para a quantifica-
ção das vertentes mencionadas no artigo 9.º deste regulamento.

3 — O relatório de atividades deve incluir uma proposta de perfil do 
avaliado, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do RAD e com o artigo 5.º 
do presente regulamento.

Artigo 5.º
Perfil do avaliado

1 — O perfil do avaliado é definido mediante a fixação dos coeficien-
tes de ponderação de cada vertente da atividade docente.

2 — Em regra, o perfil do avaliado é definido no mês de janeiro do ano 
em que se realiza o processo de avaliação, e reporta -se ao desempenho 
referente aos três anos civis anteriores.

3 — Nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do RAD, os limiares mínimos 
e máximos que devem ser respeitados pelos docentes na definição do 
seu perfil, em cada uma das vertentes são os seguintes:

a) Ensino: de 30 % até 70 %;
b) Investigação: de 15 % até 65 %;
c) Extensão: até 30 %;
d) Gestão: até 30 %.

4 — Adicionalmente ao número anterior e nos termos do n.º 3 do 
artigo 7.º do RAD:

a) No somatório das alíneas c) e d) do número anterior é obrigatório 
um fator mínimo de 5 % para os professores auxiliares e associados e 
para os professores adjuntos e coordenadores;

b) Os professores catedráticos terão um mínimo de 5 % na compo-
nente de gestão;

c) Excecionalmente, e ao abrigo do n.º 2, alínea a) do artigo 6.º do 
ECDU, ou do n.º 2 do artigo 38.º do ECDESP, sob aprovação do órgão 
competente da Escola, os docentes podem dedicar -se total ou parcial-
mente a qualquer das vertentes referidas no número anterior;

d) Os docentes especialmente contratados poderão ter um perfil até 
100 % na respetiva componente contratual.


