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17 — O objetivo para a avaliação específica da atividade a desenvolver pelo candidato recrutado durante o período experimental, em
cumprimento da alínea e) do n.º 1 do artigo 11.º e do artigo 27.º do Regulamento de recrutamento, foi fixado pelo Conselho Técnico-Científico
da respetiva Unidade Orgânica nos seguintes termos: “Obter uma classificação mínima de Bom, durante o respetivo período experimental,
na avaliação de desempenho, conforme prevista no Regulamento do
Sistema de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do Instituto
Politécnico de Bragança, publicado no Diário da República, 2.ª série,
N.º 6, de 10 de janeiro de 2011”.
18 — O processo do concurso pode ser consultado pelos candidatos
que o pretendam fazer nos Serviços Centrais do Instituto Politécnico
de Bragança, nas horas normais de expediente.
19 — Condicionantes ao recrutamento: Os candidatos que vierem
a ser seriados em lugar elegível para contratação na ordenação final
homologada e que não possuam vínculo à Administração Pública por
contrato por tempo indeterminado, só serão contratados se, à data da
autorização, se verificarem os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 50.º
da Lei n.º 64-B/2011 de 30 de dezembro.
20 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, o Instituto Politécnico de Bragança, enquanto
entidade empregadora, promove ativamente uma política 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.
21 — O presente concurso será inscrito (registado) na BEP (Bolsa
de Emprego Público), até ao 2.º dia útil após a presente publicação no
Diário da República, nos termos do Decreto-Lei n.º 78/2003, de 23 de
abril, inserido no sítio da Internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nas línguas portuguesa e inglesa, assim como, de igual modo,
no sítio da Internet do IPB.
20 de setembro de 2012. — O Presidente, Prof. Doutor João Alberto
Sobrinho Teixeira.
ANEXO
Modelo para a elaboração do curriculum vitae
a apresentar pelos candidatos

f) Prémios, bolsas e distinções:
Prémios científicos e académicos;
Bolsas de estudo para períodos de estudo ou de trabalho;
Estadias em centros de investigação e instituições internacionais de
prestígio;
Distinções de sociedades científicas ou de entidades públicas e privadas.
2 — Desempenho pedagógico:
a) Funções docentes:
Qualidade do trabalho pedagógico;
Publicação e disponibilização de lições e outros materiais didáticos
atualizados;
Inovação pedagógica, nomeadamente na utilização de novos métodos,
na promoção de modalidades de estudo e de tutoria, no recurso às novas
tecnologias e no desenvolvimento de cursos em regime de e-learning;
Participação em programas e experiências escolares inovadoras, no
seio do Ensino Superior e na ligação com as escolas básicas e secundárias
ou com os centros de formação profissional.
b) Participação em júris:
Participação em júris de agregação, de doutoramento e de mestrado,
como arguente;
Participação em júris de agregação, de doutoramento e de mestrado,
como membro do júri.
c) Congressos e conferências sobre docência:
Organização de congressos, conferências e seminários para a formação docente;
Participação como orador em congressos, conferências e seminários
para a formação docente ou profissional.
d) Dedicação e qualidade das atividades profissionais relacionadas
com a docência. Serão considerados como indicadores os inquéritos ao
desempenho pedagógico, a utilização de ferramentas de e-learning e
outros instrumentos similares.
e) Orientação de dissertações e trabalhos conducentes a grau académico.

1 — Desempenho técnico-científico:

3 — Outras atividades consideradas relevantes para a missão do IPB:

a) Formação académica:

a) Exercício de cargos e funções académicas:

Graus académicos;
Diplomas e outros títulos.

Desempenho de cargos unipessoais de gestão;
Participação em órgãos colegiais;
Outros cargos e funções por designação.

b) Qualidade e difusão dos resultados da atividade de investigação:
Artigos com arbitragem científica inseridos em publicações periódicas
internacionais;
Livros;
Capítulos de livros;
Outras publicações científicas;
Dados bibliométricos de acordo com as bases de dados internacionais;
Criações artísticas;
Organização de congressos, conferências e seminários;
Participação como orador convidado em congressos, conferências e
seminários de natureza científica;
Membro de organizações científicas internacionais e nacionais;
Membro de conselhos editoriais ou avaliador de publicações científicas;
Avaliador de projetos de investigação científica;
Atividades de difusão e de divulgação da ciência;
Outras.

b) Atividades de extensão.
c) Atividades relevantes para o ensino e investigação, designadamente
serviço à comunidade no âmbito da missão da Instituição, serviço de
cooperação e consultadoria.
d) Atividades de formação dos públicos escolares (ensino básico e
secundário) e de formação contínua de profissionais em diversas áreas.
e) Atividades de participação em projetos e ações de interesse social.
f) Participação em projetos e organizações nacionais e internacionais
de interesse científico, profissional ou cultural.
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Declaração de retificação n.º 1236/2012

e) Transferência de conhecimento:

Por ter saído com inexatidão o n.º 8 do edital n.º 840/2012, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 20 de setembro de 2012,
retifica-se que onde se lê «As grelhas de pontuação e os critérios de seleção e seriação, aprovados em reunião do Conselho Técnico-Científico
do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra de
18 de julho de 2012, encontram-se disponíveis no site institucional do
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra e do
Instituto Politécnico de Coimbra.» deve ler-se «As grelhas de pontuação
e os critérios de seleção e seriação, aprovados em reunião do conselho
técnico-científico do Instituto Superior de Contabilidade e Administração
de Coimbra de 18 de julho de 2012, com as alterações aprovadas em
reunião de 19 de setembro de 2012, encontram-se disponíveis no site
institucional do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Coimbra e do Instituto Politécnico de Coimbra.».

Patentes e outros direitos de propriedade intelectual;
Transferência de conhecimentos e de tecnologia;
Outras.

20 de setembro de 2012. — O Vice-Presidente, João Benjamim Rodrigues Pereira.
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c) Qualidade de projetos e contratos de investigação:
Direção de unidades ou centros de investigação;
Coordenação ou direção de projetos de investigação;
Participação em projetos e contratos de investigação;
Financiamentos externos obtidos para os projetos de investigação;
Outras.
d) Orientação de trabalhos académicos:
Orientação de pós-doutoramentos e de teses de doutoramento.

