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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, através da Unidade de Planeamento, Contratação 
e Desenvolvimento do Serviço de Recursos Humanos do Centro de 
Recursos e Serviços Comuns da Universidade do Porto, comunicará 
aos candidatos o despacho de admissão ou não admissão administrativa 
ao concurso, o qual se baseará no preenchimento ou na falta de preen-
chimento, por parte daqueles, das condições estabelecidas no ponto 2 
deste edital.

6 — Critérios e parâmetros de avaliação e métodos de seleção:
6.1 — Requisitos para aprovação em mérito absoluto:
a) Domínio da língua portuguesa;
b) Ser detentor de um currículo científico e pedagógico que se situe 

na área disciplinar em que é aberto o concurso;
c) Ser detentor de um currículo científico e pedagógico compatível 

com a categoria a que concorre.

De acordo com estes requisitos, o Júri pode decidir proceder à exclusão 
liminar dos candidatos que, em mérito absoluto e considerado o currículo 
global em todas as suas vertentes, não se insiram na área ou áreas disci-
plinares a que respeita o concurso ou não atinjam o nível de qualidade 
compatível com a categoria para a qual o concurso foi aberto.

6.2 — Critérios de avaliação dos candidatos
Os candidatos serão selecionados e seriados com base nos elemen-

tos referidos no n.º 6 do artigo 50.º do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, atribuindo -se as seguintes ponderações a cada um dos 
componentes de análise:

a) Capacidade pedagógica com o fator de ponderação de 25 %:
Será tida em consideração a análise da sua prática pedagógica, in-

cluindo, entre outros fatores, o serviço docente prestado, conteúdos 
pedagógicos produzidos, acompanhamento e orientação de estudantes, 
número de orientações de mestrados concluídos, número de orienta-
ções de doutoramentos e pós -doc. em curso e concluídos, e a inovação 
pedagógica.

b) Desempenho científico com o fator de ponderação de 25 %:
Serão tidos em conta os trabalhos constantes do currículo, nomea-

damente no que respeita à sua contribuição para o desenvolvimento e 
evolução da área disciplinar, incluindo, entre outros fatores, a produ-
ção científica escrita (livros, textos, participação em conferências em 
Portugal e no estrangeiro), a participação em projetos de investigação, 
o reconhecimentos pela comunidade científica e artística (prémios, 
participação em comités, funções editoriais, júris), e a investigação 
relacionada com a Arquitetura (considerando a sua relevância, qualidade 
e diversidade).

c) Outras atividades relevantes com o fator de ponderação de 10 %:
Serão tidas em consideração as atividades que tenham sido desenvol-

vidas pelos candidatos com relevância para a missão das instituições de 
ensino superior, nomeadamente as relativas à transferência de conheci-
mentos e à gestão universitária.

d) Experiência científico -pedagógica que em uma ou mais unidades 
curriculares da área disciplinar em que o concurso é aberto com o fator 
de ponderação de 15 %.

e) Parâmetros preferenciais do ponto 7 deste edital com o fator de 
ponderação de 25 %.

7 — Parâmetros preferenciais — Nos termos do previsto no artigo 14.º 
do Regulamento dos Concursos para Recrutamento de Professores Cate-
dráticos, Associados e Auxiliares da Universidade do Porto, estabelecem-
-se os seguintes parâmetros preferenciais:

a) Experiência profissional de projeto de arquitetura.
b) Experiência pedagógica em Projeto, Teoria e História da Arqui-

tetura.

8 — Sistema de valoração final — A valoração é obtida através do so-
matório das classificações atribuídas pelo júri a cada uma das alíneas do 
ponto 6, supra.

9 — O júri tem a seguinte composição:
Presidente: Professor Doutor Pedro Nuno de Freitas Lopes Teixeira, 

Vice -Reitor da Universidade do Porto.
Vogais:
Professor Doutor Carlos Alberto Esteves Guimarães, Professor Cate-

drático da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto;

Professor Doutor Rui Humberto Costa de Fernandes Póvoas, Professor 
Catedrático da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto;

Professora Doutora Teresa Frederica Tojal de Valsassina Heitor, Pro-
fessora Catedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade de 
Lisboa;

Professor Doutor José António Oliveira Bandeirinha, Professor Ca-
tedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da universidade de 
Coimbra;

Professora Doutora Ana Cristina dos Santos Tostões, Professora Ca-
tedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

10 — 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.

28 de abril de 2017. — O Vice -Reitor, Professor Doutor Pedro Nuno 
de Freitas Lopes Teixeira.

310502154 

 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação

Despacho n.º 5049/2017

Delegação de Competências
Nos termos previstos no artigo 44.º do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, 
conjugado com o n.º 3 do artigo 93.º da Lei n.º 62/2007 de 10 do setem-
bro e do n.º 2 do artigo 15.º dos Estatutos da Faculdade de Ciências da 
Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, homologados pelo 
despacho normativo n.º 346/2016, publicado no Diário da República, 
2.3 série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2016, delego, sem a possibilidade 
de subdelegação, no Senhor Professor Doutor Vítor Hugo da Costa 
Gomes Moreira Teixeira, subdiretor, a competência para a prática dos 
seguintes atos:

1 — Nas situações de ausência, falta ou impedimento, a competência 
para a prática de todos os atos constantes do artigo 14.º dos Estatutos 
da FCNAUP.

2 — Representar a FCNAUP na outorga de contratos escritos relativos 
a protocolos ou prestações de serviços.

3 — Esta delegação de poderes entende -se feita sem prejuízo dos 
poderes de avocação, supervisão e revogação previstos na lei, devendo 
os atos praticados ao abrigo deste despacho fazer menção do uso da 
competência delegada nos termos do artigo 48.º do CPA.

4 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados no âmbito 
das competências ora delegadas, desde o dia 8 de janeiro de 2016 até à 
publicação do presente despacho no Diário da República.

18 de maio de 2017. — O Diretor, Pedro Alexandre Afonso de Sousa 
Moreira.

310507533 

 Faculdade de Engenharia

Aviso (extrato) n.º 6386/2017

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 dez dias 
úteis a contar da presente publicação, do procedimento concursal de 
recrutamento e seleção de doutorado para o exercício de atividades de 
Investigação científica, na área científica de Controlo e Otimização 
de Sistemas Dinâmicos Distribuídos. Este recrutamento é efetuado no 
âmbito da Unidade de Investigação SYSTEC — Centro de Sistemas 
e Tecnologias — POCI -01 -0145 -FEDER -006933 — financiada pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do 
COMPETE2020 — Programa Operacional Competitividade e Interna-
cionalização (POCI) e por fundos nacionais 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 
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estará disponível no sítio eletrónico em http://www.eracareers.pt/ e em 
https://sigarra.up.pt/feup/pt/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12

22 de maio de 2017. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João 
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.

310512709 

 Faculdade de Letras

Declaração de Retificação n.º 378/2017
No Despacho n.º 3009/2017, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 71, de 10 de abril de 2017, retifica-se que onde se lê «Mestre 
Rui Ferreira de Figueiredo, Assistente do Departamento de Geografia da 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra» deve ler-se «Doutor 
Rui Ferreira de Figueiredo, Professor Auxiliar do Departamento de 
Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra».

4 de maio de 2017. — A Diretora da Faculdade de Letras da Uni-
versidade do Porto, Professora Doutora Cândida Fernanda Antunes 
Ribeiro.

310509859 

 Despacho n.º 5050/2017
Por despacho de dez de maio de dois mil e dezassete da Diretora 

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Professora Doutora 
Cândida Fernanda Antunes Ribeiro, proferido por delegação de compe-
tência conferida por despacho reitoral, publicado no Diário da República 
segunda série, número duzentos e dez de trinta de outubro de dois mil 
e catorze, foi constituído, nos termos do artigo dezassete do decreto-lei 
número duzentos e oitenta e três de vinte e um de junho de mil nove-
centos e oitenta e três, pela forma seguinte, o júri de Reconhecimento de 
Habilitações ao grau de mestre pela Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, requerido por Pedro Martins de Menezes:

Professor Doutor Carlos Manuel da Silva Gonçalves, Professor Ca-
tedrático do Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto;

Professor Doutor João Miguel Trancoso Vaz Teixeira Lopes, Ca-
tedrático do Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto;

Professora Doutora Maria Benedita de Lemos Portugal e Melo, Pro-
fessora Auxiliar do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

10 de maio de 2017. — A Diretora da Faculdade de Letras da Uni-
versidade do Porto, Professora Doutora Cândida Fernanda Antunes 
Ribeiro.

310509761 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Despacho n.º 5051/2017

Regulamento de Cursos não Conferentes de Grau
do Instituto Politécnico de Coimbra

Considerando a crescente oferta a nível de formação não graduada 
ministrada no Instituto Politécnico de Coimbra, com elevados critérios 
de qualidade, similares às da formação graduada;

Considerando a necessidade de uniformização de regras e princípios 
a aplicar a cursos desta natureza;

Considerando que, e de acordo com o disposto no Decreto -Lei n.º 74/2006, 
de 24 de março, alterado pelos Decretos -Leis n.º 107/2008, de 25 de 
junho, n.º 230/2009, de 14 de setembro, com a retificação n.º 81/2009, de 
27 de outubro, n.º 115/2013, de 7 de agosto, e n.º 63/2016, de 13 de se-
tembro, o órgão legal e estatutariamente competente do estabelecimento 
de ensino superior deve aprovar as normas regulamentares relativas aos 
ciclos de estudo do ensino superior;

Após discussão pública promovida nos termos do n.º 3 do artigo 110.º 
do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior, aprovado pela 
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, aprovo, ao abrigo da alínea o) do 
n.º 1 do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, da alínea n) 
do n.º 1 do artigo 22.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Coimbra, 
aprovado pelo Despacho Normativo n.º 59 -A/2008, de 14 de novembro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 19 de novembro 
de 2008, o Regulamento de Cursos não Conferentes de Grau do Instituto 
Politécnico de Coimbra, anexo ao presente Despacho.

26 de abril de 2017 — O Presidente do IPC, Rui Jorge da Silva 
Antunes.

Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação

1 — O presente regulamento estabelece as regras e os princípios a 
que deve obedecer a criação, funcionamento e avaliação dos cursos do 
Instituto Politécnico de Coimbra não conferentes de grau académico, 
com exceção dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) e 
os cursos de formação especializada, já regulamentados em legislação 
específica.

2 — Os cursos não conferentes de grau académico visam a forma-
ção continuada, a aquisição ou aprofundamento de conhecimentos em 
determinadas áreas culturais, científicas e técnicas, a abertura de novos 
domínios científicos, o desenvolvimento de competências profissionais, 
tecnológicas e artísticas em áreas especializadas.

3 — O Instituto Politécnico de Coimbra, doravante designado por 
IPC, oferece estudos não conferentes de grau, que atribuem diplomas ou 
certificados, designadamente pela realização das seguintes formações:

a) Cursos de pós -graduação — cursos com um mínimo de 30 ECTS, 
que visam o aprofundamento de conhecimentos e o desenvolvimento 
de competências, para cuja frequência se exige a titularidade de uma 
formação conferente de grau académico superior ou a posse de um cur-
rículo escolar, científico ou profissional reconhecido como equivalente 
pelos Conselhos Técnico -Científicos das Unidades Orgânicas (UO) que 
aprovaram a formação;

b) Cursos de formação contínua — cursos que podem ser creditados 
em outras formações superiores, desde que contemplem um mínimo de 
horas totais de formação correspondentes a um determinado número de 
créditos ECTS. Esta formação contínua visa a atualização e desenvol-
vimento de competências pessoais e profissionais;

c) Cursos livres — cursos de duração variada, que visam a promo-
ção cultural, científica e cívica. Nestes cursos, não é necessário que 
os formandos sejam sujeitos a avaliação e que lhes seja atribuída uma 
classificação final;

d) Cursos de preparação para o acesso ao ensino superior — cursos 
visando o desenvolvimento de competências e a promoção de con-
dições que potenciem o sucesso no acesso ao ensino superior, e que 
são regulados pelos órgãos competentes das UO envolvidas na sua 
concretização.

Artigo 2.º
Criação, organização e funcionamento dos cursos

1 — A aprovação dos cursos previstos no presente regulamento de-
pende dos seguintes aspetos:

1.1 — A existência de corpo docente com formação académica e/ou 
experiência profissional relevante na área da formação;

1.2 — A adequação dos conteúdos programáticos.
2 — A criação dos cursos previstos nas alíneas a), b) e d) do ponto 3 do 

artigo 1.º necessita de parecer favorável do Conselho Técnico Científico 
da UO responsável pelo curso.

3 — A aprovação de cursos com 30 ECTS ou mais é da competência 
do Presidente do IPC.

4 — A aprovação dos restantes cursos é da competência do Presidente 
da UO.

5 — A nomeação do coordenador do curso deve estar definida na 
proposta de criação do mesmo.

6 — O pedido de criação de cursos com 30 ECTS ou mais terá de ser 
instruído com a seguinte informação:

6.1 — Os motivos justificativos da sua criação e a sua adequação à 
missão da(s) UO(s) que o aprova(m);

6.2 — A designação do curso;
6.3 — A área de educação e formação predominante, de acordo com 

a CNAEF;
6.4 — Plano de estudos e conteúdos programáticos, com indicação 

da duração do curso, horas totais e horas de contacto e respetivos cré-
ditos ECTS;

6.5 — As condições de funcionamento do curso, o processo de ava-
liação e o eventual processo de atribuição da classificação final e a 
respetiva fórmula de cálculo;

6.6 — Os requisitos para a admissão no curso, em especial as con-
dições de natureza académica e curricular, os critérios de seleção e 
seriação, bem como as normas de candidatura;

6.7 — Os destinatários;
6.8 — Proposta de vagas, com indicação do número mínimo para 

funcionamento;
6.9 — O valor da propina;
6.10 — Os protocolos determinados no n.º 2 do artigo 4.º e no n.º 2 

do artigo 5.º, quando aplicável;


