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Edital n.º 624/2015
1 — Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento
de Recrutamento e Contratação do Pessoal Docente de Carreira do
Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 219, de 15 de novembro, torna-se público que,
por meu despacho de 16 de janeiro de 2015, foi autorizada a abertura
de concurso documental, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente edital no Diário da República, com vista à
ocupação de um posto de trabalho no mapa de pessoal do IPCB, na carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico, na categoria de
professor adjunto, área da Música — Especialidade Música de Câmara,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com período experimental de cinco anos.
2 — Legislação aplicável — Estatuto da Carreira de Pessoal Docente
do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81 de 1/07, alterado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009 de
31 de agosto e pela Lei n.º 7/2010 de 13 de maio; Regulamento de
Recrutamento e contratação do Pessoal Docente de Carreira do Instituto
Politécnico de Castelo Branco, publicado no D. R., 2.ª série n.º 219, de
15 de novembro de 2011, e demais legislação complementar aplicável
aos trabalhadores que exercem funções públicas.
3 — Local de trabalho — O local de trabalho é o Instituto Politécnico
de Castelo Branco.
4 — Número de postos de trabalho a ocupar — 1.
5 — Modalidade da relação jurídica de emprego a constituir — Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
período experimental de cinco anos.
6 — Caracterização do conteúdo funcional — Ao professor adjunto
compete exercer as funções constantes no n.º 4 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 185/81, de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31
de agosto e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, cabendo-lhe a remuneração prevista no sistema retributivo do pessoal docente do ensino
superior politécnico.
7 — Âmbito de recrutamento — São requisitos cumulativos de admissão ao concurso:
a) Ser detentor dos requisitos gerais previstos nas alíneas b) a e) do
artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP);
b) Ser titular do grau de doutor ou do título de especialista, na área
ou área afim daquela para que é aberto o concurso.
8 — Prazo de validade do concurso
8.1 — O concurso é válido para o posto de trabalho referido, caducando com a sua ocupação ou por inexistência ou insuficiência de
candidatos.
8.2 — O concurso pode ainda cessar por ato devidamente fundamentado do Presidente do IPCB, respeitados os princípios gerais da
atividade administrativa bem como os limites legais, regulamentares
e concursais.
9 — Forma de apresentação da candidatura
9.1 — As candidaturas devem ser formalizadas através de requerimento em suporte papel, dirigido ao Presidente do IPCB, em língua
portuguesa, podendo ser entregues pessoalmente ou remetidas pelo correio, em carta registada com aviso de receção para: Instituto Politécnico
de Castelo Branco, Av. Pedro Álvares Cabral, n.º 12,6000-084, Castelo
Branco, até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas,
atendendo-se, neste caso, à data do respetivo registo.
9.1.1 — Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
9.2 — Do requerimento de admissão devem constar, obrigatoriamente,
os seguintes elementos atualizados:
a) Identificação do concurso, com indicação do número do edital e
da data da publicação no Diário da República;
b) Identificação do candidato (nome completo, data de nascimento,
sexo, nacionalidade, número do bilhete de identidade/cartão de cidadão,
número de identificação fiscal, residência, código postal, endereço
eletrónico e contacto telefónico);
c) Identificação da relação jurídica de emprego público previamente
estabelecida bem como da carreira e categoria de que seja titular, se
for o caso;
d) Grau e título académico;
e) Declaração em como reúne os requisitos gerais de admissão previstos na alínea a) do n.º 7 do presente edital.

c) Fotocópias simples dos documentos comprovativos de que o candidato reúne os requisitos referidos na alínea b) do n.º 7 do presente
edital.
9.4 — Os candidatos que se encontrem a exercer funções no IPCB
são dispensados da apresentação dos documentos que já existam nos
respetivos processos individuais, devendo o facto ser expressamente
declarado nos requerimentos.
9.5 — A não apresentação dos documentos exigidos nos termos do
presente edital ou a sua apresentação fora do prazo estipulado, determina
a exclusão do concurso.
9.6 — A não apresentação dos documentos referidos no curriculum
apresentado pelo candidato, implica a não valoração dos elementos que
deveriam comprovar.
10 — Métodos de Seleção
10.1 — O método de seleção a utilizar é a avaliação curricular.
11 — Critérios de seleção e seriação — Os critérios de seleção e
seriação, respetiva ponderação e parâmetros a ter em consideração pelo
júri, são os seguintes:
a) Avaliação do desempenho técnico-científico, artístico e profissional (40 %)
a1. Participação em concertos com orquestra (15)
a2. Participação em grupos de música de câmara (15)
a3. Participação em gravações (5)
a4. Participação em projetos de criação cultural (5)
b) avaliação da componente pedagógica (50 %)
b1. Experiência docente no ensino superior (10)
b2. Experiência docente no ensino especializado de música (10)
b3. Unidades curriculares lecionadas na área (1.º e 2.º ciclos; licenciatura e mestrado) (10)
b4. Coordenação área música câmara (10)
b5. Elaboração de programas e planos de estudo (7)
b6. Participação em júris e comissões (3)
c) outras atividades relevantes (10 %)
c1. Participação em órgãos e comissões institucionais (5)
c2. Prestação de serviços à comunidade e atividades de divulgação
científica e cultural (5)
12 — Audições Públicas
12.1 — Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 23.º do ECPDESP,
o júri pode promover audições públicas, em igualdade de circunstâncias
para todos os candidatos.
13 — Classificação final
13.1 — A classificação final da avaliação dos critérios de seleção
numa escala de 0 a 100 é a resultante do cálculo da seguinte expressão,
arredondada às unidades, considerando como unidade a fração não
inferior a cinco décimas:
CF = [(A x 0,4) + (B x 0,5) + (C x 0,1)]
em que:
A = Classificação do desempenho técnico-científico, artístico e profissional;
B = Classificação da avaliação da componente pedagógica;
C = Classificação de outras atividades relevantes.
Consideram-se não aprovados os candidatos que obtiverem classificação final inferior a 50 pontos e aprovados os candidatos que obtiverem
classificação final igual ou superior a 50 pontos. Todos os resultados
serão apresentados com uma casa decimal.
14 — As atas do júri são facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
15 — É destruída a documentação apresentada pelos candidatos
quando a sua restituição não for solicitada no prazo máximo de um ano
após a cessação do concurso.
16 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
17 — Composição do júri
17.1 — O júri é constituído pelos seguintes elementos:

9.3 — O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes documentos:

Presidente: José Filomeno Martins Raimundo, Professor Coordenador
e Diretor da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico
de Castelo Branco.
Vogais efetivos:

a) Seis exemplares do curriculum vitae detalhado;
b) Seis exemplares de cada um dos trabalhos mencionados no curriculum vitae, os quais deverão ser obrigatoriamente entregues em
formato digital;

António de Sousa Dias de Macedo, Professor Coordenador Convidado
do Instituto Politécnico de Castelo Branco;
Miguel Jorge Ferreirinha Cardoso da Rocha, Equiparado a Professor
Coordenador do Instituto Politécnico de Castelo Branco;
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Pilar Barrios Manzano, Professora Catedrática da Universidade da
Extremadura;
Gerhard Doderer, Professor Doutor Aposentado;
José Carlos David Nunes Godinho, Professor Coordenador do Instituto
Politécnico de Setúbal.
Vogais suplentes:
Carlos Alberto Barbosa da Cunha Mendonça Guedes, Associate Music
Professor na New York University Abu Dhabi, Emirados Árabes;
Enrique Rubio Muñoz, Professor Titular da Universidade Autónoma
de Madrid.
18 — 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
19 — Divulgação do edital
19.1 — O presente edital será divulgado nos seguintes termos:
a) Na 2.ª série do Diário da República;
b) Na Bolsa de Emprego Público, em www.bep.gov.pt, no 1.º dia útil
seguinte ao da publicação no Diário da República;
c) No sítio da Internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP,
em www.eracareers.pt, nas línguas portuguesa e inglesa;
d) No sítio da internet do IPCB, em www.ipcb.pt, nas línguas portuguesa e inglesa.
06 de julho de 2015. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão Maia.
208772822

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
Aviso n.º 7716/2015
1 — Nos termos do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino
Superior Politécnico (ECPDESP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81,
de 1 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 69/88, de 3 de março e pelo
Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, republicado em anexo ao
Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, e alterado pela Lei n.º 7/2010,
de 13 de maio, bem como do Regulamento dos Concursos para a Contratação do Pessoal da Carreira Docente do Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 73, de 13 de
abril de 2011, através do Despacho n.º 6366/2011, torna-se público que,
por meu despacho de 19 de junho de 2015 sob proposta do Diretor da
Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave, se encontra aberto pelo prazo de trinta dias úteis, a contar da data
de publicação do presente aviso no Diário da República, concurso documental para recrutamento de um Professor Coordenador, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para a área disciplinar de Ciência e Tecnologia da Programação do
Departamento de Tecnologias da Escola Superior de Tecnologia do
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave — um lugar.
2 — Prazo de validade: o concurso é válido para esta vaga, caducando
com o preenchimento da mesma.
3 — Requisitos de admissão:
3.1 — Ser titular do grau de doutor ou do título de especialista, na
área ou área afim daquela para que é aberto o concurso. Ao referido
concurso podem ser opositores os candidatos que se encontrem nas
condições previstas no artigo 19.º do Estatuto da Carreira do Pessoal
Docente do Ensino Superior Politécnico, republicado pelo Decreto-Lei
n.º 207/2009, de 31 de agosto, e alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13
de maio; e nos artigos 8.º e 14.º, do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31
de agosto, alterados pelo artigo 3.º da Lei n.º 7/2010, de 13 de maio;
3.2 — Possuir domínio da língua portuguesa falada e escrita, podendo
o candidato vir a ser sujeito a provas específicas no caso de não ser
oriundo de países de língua oficial portuguesa.
3.3 — Os opositores ao concurso detentores de habilitações obtidas
no estrangeiro devem comprovar o reconhecimento, equivalência ou
registo do grau de doutor, nos termos da legislação aplicável.
4 — Funções e conteúdo funcional da categoria: artigos 2.º-A e artigo 3.º, n.º 5 do ECPDESP.
5 — Posição remuneratória (artigo 35.º, n.º 1, ECPDESP): “O regime
remuneratório aplicável aos professores de carreira e ao pessoal docente
contratado para além da carreira consta de diploma próprio.”
6 — Formalização da candidatura:
6.1 — A candidatura deverá ser apresentada em suporte de papel.
6.2 — A candidatura deverá ser apresentada pessoalmente, contra a
entrega de recibo, ou por via postal, mediante correio registado com
aviso de receção, até à data limite para apresentação de candidaturas

referida no n.º 1 do presente Edital, para o seguinte endereço postal
do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave: Campus do IPCA, Vila
Frescaínha S. Martinho, 4750 -810 Barcelos.
6.3 — A candidatura é apresentada através de requerimento de admissão ao concurso dirigido ao Presidente do Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, e deve conter, entre outros, os seguintes elementos:
6.3.1 — Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento,
nacionalidade, número de identificação civil e fiscal, endereço postal e
eletrónico e números de telefone;
6.3.2 — Identificação do concurso a que se candidata, número do
edital com menção ao Diário da República em que foi publicado;
6.3.3 — Indicação da categoria e da instituição onde presta serviço
docente, quando aplicável, e cargo que atualmente ocupa;
6.3.4 — Indicação dos graus e títulos académicos detidos pelo candidato;
6.3.5 — Declaração assinada em que o candidato declara serem verdadeiros os elementos ou factos constantes da candidatura;
6.3.6 — Declaração de conhecimento do “Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes do IPCA”, publicado no Diário da
República, Despacho n.º 11965/2010 de 23 de julho e disponível em
http://www.ipca.pt;
6.3.7 — Lista dos documentos que acompanham a candidatura.
6.4 — O requerimento é acompanhado da seguinte documentação:
6.4.1 — Dois exemplares em papel do curriculum vitae detalhado,
datado e assinado, e um exemplar em formato digital do referido curriculum;
6.4.2 — Dois exemplares dos trabalhos e documentos, um em
formato de papel e outro em formato digital, para efeitos de avaliação
prevista no n.º 9.4.1 do presente edital, organizados pelos critérios do
desempenho científico, da capacidade pedagógica e das outras atividades relevantes e pelos parâmetros previstos nos números 9.4.1.1,
9.4.1.2 e 9.4.1.3.
6.4.3 — Certificado que comprove a titularidade e a data de obtenção
do grau e títulos exigidos para o concurso;
6.4.4 — Fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão do cidadão;
6.4.5 — Certificado do registo criminal;
6.4.6 — Documento comprovativo da robustez física e do perfil psíquico, indispensáveis ao exercício das funções;
6.4.7 — Boletim de vacinação obrigatória atualizado.
6.5 — Não estando disponível o formato digital da documentação
referida no n.º 6.4, este poderá ser substituído pela entrega em papel
de um número de exemplares, correspondente ao número de membros
do júri.
6.6 — Os documentos a que aludem os números 6.4.5, 6.4.6 e 6.4.7
podem ser substituídos por declaração prestada no requerimento, sob
compromisso de honra, onde, em alíneas separadas, o candidato deve
definir a sua situação precisa relativamente ao conteúdo de cada uma
daquelas alíneas.
6.7 — Os documentos exigidos no edital têm de ser originais ou
autenticados.
6.8 — O incumprimento do prazo de apresentação da candidatura
fixado, bem como a falta de apresentação ou a apresentação fora do prazo
dos documentos referidos nos pontos 6.4.1. a 6.4.4 do n.º 6.4. deste edital,
de entrega obrigatória, determinam a exclusão da candidatura.
6.9 — O processo pode ser consultado nos Campus do IPCA, Vila
Frescaínha S. Martinho, 4750 — 810 Barcelos, durante o horário de
expediente.
7 — Júri do concurso
7.1 — O júri do concurso tem a seguinte composição:
7.1.1 — Presidente: Professora Doutora Maria José da Silva Fernandes, no uso da delegação de competências proferida pelo Presidente do
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, através do Despacho (PR)
n.º 105/2014, a 14 de julho.
7.1.2 — Vogais:
7.1.2.1 — Professor Doutor José Júlio Alves Alferes — Professor
Catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa;
7.1.2.2 — Professor Doutor Salvador Luís de Bethencourt Pinto de
Abreu — Professor Catedrático da Escola de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Évora;
7.1.2.3 — Professor Doutor Luís Manuel Dias Coelho Soares Barbosa — Professor Associado com Agregação da Escola de Engenharia
da Universidade do Minho;
7.1.2.4 — Professor Doutor Pedro Manuel Rangel Santos Henriques — Professor Associado com Agregação na Escola de Engenharia
da Universidade do Minho;
7.1.2.5 — Professor Doutor Gabriel de Sousa Torcato David — Professor Associado da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
7.1.2.6 — Professora Doutora Maria de Fátima Coutinho Rodrigues — Professora Coordenadora do Instituto Superior de Engenharia
do Porto do Instituto Politécnico do Porto.

