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de Doutor, na área disciplinar de Engenharia Mecânica e possuírem
um currículo cujo mérito o júri entenda revestir nível científico e
pedagógico, capacidade de investigação e atividade desenvolvida
compatíveis com a área disciplinar e categoria para que é aberto o
concurso, em particular no domínio específico de Materiais e Processos Tecnológicos.
Considera-se aprovado em mérito absoluto o candidato que seja
aprovado por maioria absoluta dos membros do júri votantes, em
votação nominal justificada, onde não são admitidas abstenções (um
voto deverá ser favorável sempre que o membro do júri tenha atribuído
uma pontuação igual ou superior a 50, nos termos dos pontos 3 a 5
do presente capítulo).»
deve ler-se:
«6 — Critérios de seleção e avaliação:
Nos vários itens elencados no presente capítulo deverão relevar os
aspetos curriculares na área de Engenharia Mecânica, em particular
no domínio específico de Materiais e Processos Tecnológicos.
6.1 — Critérios de aprovação em mérito absoluto:
A admissão dos candidatos está condicionada à sua aprovação em
mérito absoluto, a qual dependerá de serem detentores do grau de
doutor, na área disciplinar de Engenharia Mecânica ou outra considerada adequada e possuírem um currículo cujo mérito o júri entenda
revestir nível científico e pedagógico, capacidade de investigação e
atividade desenvolvida compatíveis com a área disciplinar e categoria
para que é aberto o concurso.
Considera-se aprovado em mérito absoluto o candidato que seja
aprovado por maioria absoluta dos membros do júri votantes, em
votação nominal justificada, onde não são admitidas abstenções (um
voto deverá ser favorável sempre que o membro do júri tenha atribuído
uma pontuação igual ou superior a 50, nos termos dos n.os 6.3 a 6.5).»
11 de setembro de 2013. — A Vice-Reitora, Maria de Lurdes Correia
Fernandes.
207247981
Declaração de retificação n.º 1017/2013
Tendo-se verificado que a publicação no Diário da República, 2.ª série,
n.º 173, de 9 de setembro de 2013, do edital n.º 878/2013, relativo ao
concurso para recrutamento de um professor associado para a área
disciplinar de Engenharia e Gestão Industrial da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, saiu com inexatidão no que respeita
aos n.os «6 — Critérios de seleção e avaliação» e «6.1 — Critérios de
aprovação em mérito absoluto» se procede à respetiva retificação nos
termos a seguir indicados.
Assim, onde se lê:
«6. Critérios de seleção e avaliação:
6.1 — Critérios de aprovação em mérito absoluto:
A admissão dos candidatos está condicionada à sua aprovação
em mérito absoluto, a qual dependerá de serem detentores do grau
de Doutor, na área disciplinar de Engenharia Gestão Industrial e
possuírem um currículo cujo mérito o júri entenda revestir nível
científico e pedagógico, capacidade de investigação e atividade desenvolvida compatíveis com a área disciplinar e categoria para que
é aberto o concurso.
Considera-se aprovado em mérito absoluto o candidato que seja
aprovado por maioria absoluta dos membros do júri votantes, em
votação nominal justificada, onde não são admitidas abstenções (um
voto deverá ser favorável sempre que o membro do júri tenha atribuído
uma pontuação igual ou superior a 50, nos termos dos pontos 3 a 4
do presente capítulo).»
deve ler-se:
«6 — Critérios de seleção e avaliação:
Nos vários itens elencados no presente capítulo deverão relevar os
aspetos curriculares na área de Engenharia e Gestão Industrial.
6.1 — Critérios de aprovação em mérito absoluto:
A admissão dos candidatos está condicionada à sua aprovação em
mérito absoluto, a qual dependerá de serem detentores do grau de
Doutor, na área disciplinar de Engenharia e Gestão Industrial ou outra
considerada adequada e possuírem um currículo cujo mérito o júri
entenda revestir nível científico e pedagógico, capacidade de investigação e atividade desenvolvida compatíveis com a área disciplinar
e categoria para que é aberto o concurso.
Considera-se aprovado em mérito absoluto o candidato que seja
aprovado por maioria absoluta dos membros do júri votantes, em

votação nominal justificada, onde não são admitidas abstenções (um
voto deverá ser favorável sempre que o membro do júri tenha atribuído
uma pontuação igual ou superior a 50, nos termos dos n.os 6.3 a 6.4).»
11 de setembro de 2013. — A Vice-Reitora, Maria de Lurdes Correia
Fernandes.
207248037
Declaração de retificação n.º 1018/2013
Tendo-se verificado que a publicação no Diário da República, 2.ª série,
n.º 170, de 4 de setembro de 2013, do edital n.º 867/2013, relativo ao
concurso para recrutamento de um professor associado para a área disciplinar de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto, saiu com inexatidão no que respeita aos n.os 6 «Critérios de
seleção e avaliação» e 6.1 «Critérios de aprovação em mérito absoluto»,
se procede à respetiva retificação nos termos a seguir indicados.
Assim, onde se lê:
«6 — Critérios de seleção e avaliação:
6.1 — Critérios de aprovação em mérito absoluto:
A admissão dos candidatos está condicionada à sua aprovação em
mérito absoluto, a qual dependerá de serem detentores do grau de
Doutor, na área disciplinar de Engenharia Civil e possuírem um currículo cujo mérito o júri entenda revestir nível científico e pedagógico,
capacidade de investigação e atividade desenvolvida compatíveis
com a área disciplinar e categoria para que é aberto o concurso, em
particular no domínio específico de Construções Civis.
Considera-se aprovado em mérito absoluto o candidato que seja
aprovado por maioria absoluta dos membros do júri votantes, em
votação nominal justificada, onde não são admitidas abstenções (um
voto deverá ser favorável sempre que o membro do júri tenha atribuído
uma pontuação igual ou superior a 50, nos termos dos pontos 3 a 5
do presente capítulo).»
deve ler-se:
«6 — Critérios de seleção e avaliação:
Nos vários itens elencados no presente capítulo deverão relevar
os aspetos curriculares na área de Engenharia Civil, em particular
no domínio específico de Construções Civis.
6.1 — Critérios de aprovação em mérito absoluto:
A admissão dos candidatos está condicionada à sua aprovação em
mérito absoluto, a qual dependerá de serem detentores do grau de
Doutor, na área disciplinar de Engenharia Civil ou outra considerada
adequada e possuírem um currículo cujo mérito o júri entenda revestir
nível científico e pedagógico, capacidade de investigação e atividade
desenvolvida compatíveis com a área disciplinar e categoria para que
é aberto o concurso;
Considera-se aprovado em mérito absoluto o candidato que seja
aprovado por maioria absoluta dos membros do júri votantes, em votação nominal justificada, onde não são admitidas abstenções (um voto
deverá ser favorável sempre que o membro do júri tenha atribuído uma
pontuação igual ou superior a 50, nos termos dos pontos 6.3 a 6.5).»
11 de setembro de 2013. — A Vice-Reitora, Maria de Lurdes Correia
Fernandes.
207247592
Declaração de retificação n.º 1019/2013
Tendo-se verificado que a publicação no Diário da República, 2.ª série,
n.º 173, de 9 de setembro de 2013, do Edital n.º 878/2013, relativo ao
concurso para recrutamento de um Professor Associado para a área disciplinar de Engenharia e Gestão Industrial da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, saiu com inexatidão no que respeita aos
pontos «6. Critérios de seleção e avaliação e 6.1 Critérios de aprovação
em mérito absoluto» se procede à respetiva retificação nos termos a
seguir indicados.
Assim, onde se lê:
«6. Critérios de seleção e avaliação:
6.1 — Critérios de aprovação em mérito absoluto:
A admissão dos candidatos está condicionada à sua aprovação
em mérito absoluto, a qual dependerá de serem detentores do grau
de Doutor, na área disciplinar de Engenharia e Gestão Industrial e
possuírem um currículo cujo mérito o júri entenda revestir nível
científico e pedagógico, capacidade de investigação e atividade desenvolvida compatíveis com a área disciplinar e categoria para que
é aberto o concurso.
Considera-se aprovado em mérito absoluto o candidato que seja aprovado por maioria absoluta dos membros do júri votantes, em votação
nominal justificada, onde não são admitidas abstenções (um voto deverá
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ser favorável sempre que o membro do júri tenha atribuído uma pontuação
igual ou superior a 50, nos termos dos pontos 3 a 4 do presente capítulo).»
deve ler-se:
«6 — Critérios de seleção e avaliação:
Nos vários itens elencados no presente capítulo deverão relevar os
aspetos curriculares na área de Engenharia e Gestão Industrial.
6.1 — Critérios de aprovação em mérito absoluto:
A admissão dos candidatos está condicionada à sua aprovação em mérito
absoluto, a qual dependerá de serem detentores do grau de Doutor, na área
disciplinar de Engenharia e Gestão Industrial ou outra considerada adequada
e possuírem um currículo cujo mérito o júri entenda revestir nível científico
e pedagógico, capacidade de investigação e atividade desenvolvida compatíveis com a área disciplinar e categoria para que é aberto o concurso.
Considera-se aprovado em mérito absoluto o candidato que seja
aprovado por maioria absoluta dos membros do júri votantes, em votação nominal justificada, onde não são admitidas abstenções (um voto
deverá ser favorável sempre que o membro do júri tenha atribuído uma
pontuação igual ou superior a 50, nos termos dos pontos 6.3 a 6.4).»
11 de setembro de 2013. — A Vice-Reitora, Maria de Lurdes Correia
Fernandes.
207248029

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Despacho (extrato) n.º 12092/2013
Por despacho de 01 de agosto de 2013 do Reitor da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro:
Doutor Nelson Joaquim Fortuna de Sousa — autorizada a celebração
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
como Professor Auxiliar desta Universidade, sendo remunerado pelo
escalão 1 — índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes
universitários, com efeitos a 15 de janeiro de 2014, no seguimento da
contratação anteriormente efetuada ao abrigo do Estatuto da Carreira
Docente Universitária.
10 de setembro de 2013. — A Diretora dos Serviços de Recursos
Humanos, Eliana da Costa Barros.
207245648

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Edital n.º 912/2013
1 — Torna-se público que, por Despacho de 30 de julho de 2013 do
Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, no uso de competência própria, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 91.º
da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro e na alínea d), do n.º 1, do artigo 27.º dos Estatutos do IPB, aprovados pelo Despacho Normativo
n.º 62/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de 5
de dezembro, se encontra aberto, pelo prazo de 35 dias úteis a contar do
dia seguinte à data da publicação do presente edital no Diário da República, concurso documental, de âmbito internacional, para recrutamento
de dois Professores Coordenadores, para a Escola Superior Agrária de
Bragança, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com período experimental de um ano, caso o
candidato selecionado não possua já contrato por tempo indeterminado
como professor das carreiras docentes do ensino universitário ou do
ensino politécnico ou como investigador da carreira de investigação
cientifica, para a Área Disciplinar de Ambiente e Recursos Naturais do
mapa de pessoal para 2013 deste Instituto, de acordo com o disposto
nos artigos 6.º, 10.º, 15.º, 15.º-A, 19.º e 29.º-B do Estatuto da Carreira
do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, publicado pelo
Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, republicado pelo Decreto-Lei
n.º 207/2009, de 31 de agosto e alterado pela Lei n.º 7/2010 de 13 de
maio, adiante designado por ECPDESP, conjugados com o Regulamento
n.º 290/2011 de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Docente
de Carreira do IPB, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 90,
de 10 de maio, doravante designado como Regulamento.
2 — Prazo de validade: o concurso é válido para o preenchimento
dos postos de trabalho indicados, caducando com o seu preenchimento
ou um ano após a data de homologação da lista de classificação final
pelo Presidente do IPB.
3 — São requisitos gerais de admissão ao presente concurso os previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado
com o artigo 12.º-E do ECPDESP.
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4 — São requisitos especiais de admissão os definidos nos termos do
artigo 19.º do ECPDESP, a saber:
4.1 — Ao presente concurso poderão candidatar-se os titulares do grau de
Doutor/a ou do título de especialista, obtido há mais de cinco anos, na área ou
área afim daquela para que é aberto o presente concurso. A lista de unidades
curriculares incluídas na Área Disciplinar de Ambiente e Recursos Naturais
pode ser consultada em http://esa.ipb.pt/areas_disciplinares.php. Os candidatos
detentores de habilitações estrangeiras devem comprovar o reconhecimento,
equivalência ou registo do grau de doutor, nos termos da legislação aplicável.
4.2 — Domínio da língua portuguesa falada e escrita. Os candidatos
de nacionalidade estrangeira, exceto os de países de língua oficial portuguesa, deverão entregar diploma reconhecido oficialmente comprovativo
da escrita e da oralidade da língua portuguesa, ou certificado ou diploma
de competência comunicativa em língua portuguesa do Quadro Europeu
Comum de Referência para as Línguas, do Conselho da Europa.
5 — Caracterização do conteúdo funcional da categoria: o descrito
no n.º 5, do artigo 3.º do ECPDESP.
6 — Formalização da candidatura: a candidatura deverá ser formalizada
mediante requerimento dirigido ao Presidente do Instituto Politécnico de
Bragança, podendo ser entregue pessoalmente na Secção de Expediente,
Edifício dos Serviços Centrais do IPB, sito ao Campus de Santa Apolónia,
5300-235 Bragança, ou remetido, pelo correio, sob registo e com aviso
de receção, expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação de
candidaturas para a referida morada, e deverá conter os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome completo e nome adotado em referências
bibliográficas, filiação, naturalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade ou de documento idóneo legalmente reconhecido para o
efeito, termo da respetiva validade e serviço emissor, estado civil, profissão,
residência, código postal e telefone ou endereço eletrónico de contacto);
b) Habilitações académicas e ou títulos profissionais/académicos;
c) Categoria, grupo ou área disciplinar a que pertence, tempo de serviço
como docente do ensino superior e instituição a que pertence, se aplicável;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem passíveis
de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal;
e) Identificação do concurso a que se candidata e referência ao Diário
da República em que foi publicado o presente edital;
f) Data e assinatura.
7 — Instrução do requerimento de admissão:
7.1 — Os requerentes deverão fazer acompanhar os seus requerimentos com os seguintes documentos comprovativos dos requisitos gerais,
previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro:
a) Cópia simples do bilhete de identidade/cartão do cidadão, ou
documento idóneo legalmente reconhecido para o efeito;
b) Certificado do registo criminal comprovativo da não inibição do
exercício de funções públicas, ou não interdição do exercício daquelas
que se propõe desempenhar;
c) Certificado médico comprovativo de possuir a robustez física e o
perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções a que se candidata, emitido por médico no exercício da sua profissão, nos termos do
Decreto-Lei n.º 319/99, de 11 de agosto.
d) Boletim de vacinação obrigatória.
7.2 — De acordo com o ECPDESP, e em consonância com o Regulamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente de Carreira
do Instituto Politécnico de Bragança, o requerimento de admissão ao
concurso é ainda instruído com os seguintes elementos:
a) Documento comprovativo do preenchimento dos requisitos especiais previstos no n.º 4 do presente Edital, a saber: certidão dos graus e
títulos exigidos e certidão comprovativa do tempo de serviço;
b) Doze exemplares, impressos ou policopiados, do curriculum vitae
do candidato, redigido de acordo com o modelo previsto no Regulamento
de recrutamento e anexo ao presente Edital;
c) Doze exemplares, impressos ou policopiados, dos trabalhos referidos pelo candidato no seu curriculum vitae.
7.3 — Dos elementos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior,
dois exemplares são, necessariamente, entregues em papel, podendo os
restantes elementos ser entregues em suporte digital (formato cd/dvd/pen,
devidamente identificado).
8 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
(gerais e especiais) legalmente exigidos nos termos do presente edital,
ou a sua apresentação fora do prazo estipulado, determina a exclusão
do procedimento.
9 — Na fase de apresentação das candidaturas é, contudo, dispensada a apresentação dos documentos referidos nas alíneas b), c), e d)
do ponto 7.1, do presente edital, desde que os candidatos declarem no
próprio requerimento ou em documento à parte, sob compromisso de

