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b) Participação na elaboração de programas, manuais e materiais de 
suporte às atividades letivas (PDP);

c) O exercício de outras atividades pedagógicas (OAP).

7.2.1 — A classificação a atribuir neste critério, representa 45 % da 
classificação final, para um máximo de 100 pontos e resulta da aplicação 
da seguinte fórmula:

CP = (LUC + PDP + OAP)
sendo os parâmetros avaliados da seguinte forma:

LUC: é valorado o domínio das áreas disciplinares e a responsabilidade 
na lecionação de unidades curriculares ou disciplinas, com um valor 
máximo de 40 pontos, nos seguintes termos:

a) Por cada unidade curricular ou disciplina distinta, coordenada e 
lecionada pelo candidato — 8 pontos;

b) Por cada unidade curricular ou disciplina em que o candidato cola-
borou com o responsável pela mesma, na sua lecionação — 5 pontos.

PDP: é valorado a produção de documentos pedagógicos, com um 
valor máximo de 50 pontos, nos seguintes termos:

a) Por cada unidade curricular ou disciplina em que o candidato de-
senvolveu manuais de apoio às aulas teóricas ou teórico -práticas (vulgo 
sebenta) — 20 pontos;

b) Por cada unidade curricular ou disciplina em que o candidato 
desenvolveu materiais de suporte e ou apoio para as teóricas ou teórico-
-práticas — 5 pontos.

OAP: é valorado a experiência pedagógica exercida em outros níveis e 
tipos de ensino, com um máximo de 10 pontos, nos seguintes termos:

a) Por cada ano de experiência profissional de lecionação em níveis 
e tipos de ensino que não o superior — 3 pontos.

7.3 — Outras atividades relevantes para a missão da instituição de 
ensino superior que hajam sido desenvolvidas pelos candidatos (AR), 
em que devem ser ponderados:

a) O exercício de mandatos em órgãos da Instituição (OI);
b) O exercício de mandatos em unidades funcionais da instituição ou 

órgãos ou estruturas coadjuvantes (OFI);
c) A coordenação ou desenvolvimento de projetos e ou atividades 

consideradas como estratégicas para a instituição (PE).

7.3.1 — A classificação a atribuir neste critério, representa 20 % da 
classificação final, para um máximo de 100 pontos e resulta da aplicação 
da seguinte fórmula:

AR = (OI + OFI + PE)
Sendo os parâmetros avaliados da seguinte forma:

OI: é valorado o exercício de mandatos em órgãos da Instituição de 
Ensino Superior, com um valor máximo de 40 pontos, nos seguintes 
termos:

a) Por cada ano de mandato cumprido como membro em outros órgãos 
da instituição ou de unidades orgânicas da instituição — 10 pontos.

OFI: é valorado o exercício de mandatos ou funções à frente de 
coordenações de curso, de departamentos ou outras estruturas de apoio 
às atividades da instituição, com um valor máximo de 40 pontos, nos 
seguintes termos:

a) Por cada ano de exercício cumprido em estruturas orgânicas da 
instituição, tais como comissões de qualidade e avaliação, grupos de 
investigação, grupos de trabalho, comissões científicas e pedagógicas, 
ou seus correspondentes — 5 pontos.

PE: é valorado o envolvimento em projetos e ou atividades de transfe-
rência de conhecimento consideradas estratégicas pela instituição, com 
um valor máximo de 20 pontos, nos seguintes termos:

a) Por cada projeto e ou atividade organizada considerada estratégica 
para a instituição (organização de congressos, conferências, seminá-
rios) — 4 pontos.

7.4 — Na apreciação fundamentada, o júri deverá ainda ter em consi-
deração o disposto no artigo 26.º do Despacho n.º 10 990/2010, caso os 
candidatos se encontrem nas condições referidas nesse artigo.

7.5 — A classificação final (CF), numa escala de 0 a 100 pontos, será 
obtida pela seguinte fórmula: CF = (0,35DTC+0,45CP+0,20AR) con-
siderando  -se não aprovados os candidatos que obtiverem classificação 
final inferior a 50 pontos e aprovados em mérito absoluto os candidatos 
que obtiverem classificação final igual ou superior a 50 pontos. Em caso 

da classificação final de todos os candidatos a concurso ser inferior a 
50 pontos, poderá o júri rever a pontuação mínima de aprovação em 
mérito absoluto. Todos os resultados serão apresentados com uma casa 
decimal.

7.6 — Em caso de empate entre os candidatos, depois de obtida a 
classificação final, será aplicado os seguintes critérios de desempate: 
1 -Melhor pontuação obtida no critério — Outras atividades relevantes 
para a missão da instituição de ensino superior que hajam sido desen-
volvidas pelos candidatos (AR); 2 -Subsistindo o empate, pela pontuação 
obtida no fator de ponderação — A coordenação ou desenvolvimento 
de projetos e ou atividades consideradas estratégicas para a instituição 
(PE).

8 — Audição pública: o júri, em presença das candidaturas, poderá 
determinar a realização de audições públicas nos termos do artigo 28.º 
do Despacho n.º 10 990/2010.

9 — Composição do júri (nomeado nos termos do artigo 9.º e 10.º do 
Despacho n.º 10 990/2010):

Presidente: João Paulo dos Santos Marques, Vice -presidente do Ins-
tituto Politécnico de Leiria.

Vogais efetivos:
João Albino Matos da Silva, Professor Catedrático da Universidade 

do Algarve;
José Manuel Figueiredo Santos, Professor Coordenador da Univer-

sidade do Algarve;
Carlos Manuel Martins da Costa, Professor Associado com Agregação 

da Universidade de Aveiro;
José Manuel Rodrigues Ferreira Sobral, Professor Associado da Uni-

versidade de Lisboa;
Ricardo Manuel das Neves Vieira, Professor Coordenador Principal 

do Instituto Politécnico de Leiria.

Vogais suplentes:
Maria da Graça Lopes da Silva Mouga Poças Santos, Professor Co-

ordenadora do Instituto Politécnico de Leiria;
Pedro Carvalho da Silva, Professor Coordenador do Instituto Poli-

técnico de Leiria.

10 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

11 — O presente concurso será ainda publicitado na BEP (Bolsa de 
Emprego Público), no sítio da internet da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, nas línguas portuguesa e inglesa e no sítio da internet do 
Instituto Politécnico, I. P., nas línguas portuguesa e inglesa, nos termos 
do artigo 29.º -B do ECPDESP.

16 de outubro de 2012. — O Presidente, em substituição, José Ma-
nuel Silva.

206478927 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Edital n.º 956/2012

Abertura de Concurso para um lugar de Professor Adjunto em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com um período experimental de cinco anos, para 
a Área Disciplinar de Arquitetura Paisagista, especialidade de 
Planeamento.
1 — Torna -se público que, por Despacho de 08 de agosto de 2012, do 

Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, nos termos do disposto 
no artigo 23.º, n.º 1, alínea d), dos Estatutos do Instituto Politécnico de 
Portalegre, se encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis a contar da pu-
blicação do presente edital no Diário da República, concurso documental 
para recrutamento de um Professor Adjunto, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com um período 
experimental de cinco anos, para a Área Disciplinar de Arquitetura Pai-
sagista, especialidade de Planeamento, da Escola Superior Agrária de 
Elvas deste Instituto, nos termos dos artigos 5.º, 10.º -B, 17.º e 29.º -B e 
nos termos dos artigos 15.º a 24.º -A do Estatuto da Carreira do Pessoal 
Docente do Ensino Superior Politécnico — Decreto -Lei n.º 185/81, de 
1 de julho, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de 
agosto e pela Lei n.º 7/2010 de 13 de maio —, adiante designado por 
ECPDESP, e em conformidade com artigo 50.º da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro.
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2 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchimento 
do posto de trabalho indicado, caducando com o seu preenchimento.

3 — Requisitos gerais de admissão — 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.

4 — Requisitos especiais de admissão — Nos termos do artigo 17.º 
do Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, com a nova redação 
dada pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, ao presente concurso poderão 
candidatar -se os titulares do grau de doutor/a ou do título de especialista 
na área de Arquitetura Paisagista, especialidade de Planeamento.

5 — Caracterização do conteúdo funcional da categoria — o descrito 
no n.º 4, do artigo 3.º do ECPDESP, cabendo -lhe a remuneração prevista 
no escalão 1, índice 185, do sistema retributivo do pessoal docente do 
ensino superior politécnico.

a) Os candidatos que não sejam titulares de prévia relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, serão posicionados na 
primeira posição remuneratória da categoria para a qual concorreram, 
nos termos do consagrado no artigo 20.º, da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 
dezembro, designadamente do disposto nos números 6 a 8;

b) Os candidatos que já sejam titulares de prévia relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, serão igualmente po-
sicionados na primeira posição remuneratória da categoria para a qual 
concorreram, sempre que aufiram remuneração igual ou inferior à cor-
respondente àquela posição remuneratória;

c) Os candidatos que já sejam titulares de prévia relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, que já auferiram remu-
neração superior à correspondente à primeira posição remuneratória 
da categoria para a qual concorreram, manterão a remuneração atual, 
independentemente desta ter ou não correspondência na tabela remu-
neratória da nova categoria.

6 — Formalização da candidatura — a candidatura deverá ser for-
malizada mediante requerimento dirigido ao Presidente do Instituto 
Politécnico de Portalegre e remetido, pelo correio, sob registo, expedido 
até ao termo do prazo fixado para apresentação de candidaturas, para a 
morada Instituto Politécnico de Portalegre, Praça do Município, Apar-
tado 84, 7300 -901 Portalegre, podendo ser entregue pessoalmente na 
mesma morada, e deverá conter os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, naturalidade, 
data de nascimento, número e data do bilhete de identidade ou de do-
cumento idóneo legalmente reconhecido para o efeito, termo da respe-
tiva validade e serviço emissor, 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 requerimen-

tos 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, 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 daqueles 
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;

d) Boletim de vacinação obrigatória.

7.2 — De acordo com ECPDESP, o requerimento de admissão ao 
concurso é ainda instruído com os seguintes elementos:

a) Documento comprovativo do preenchimento dos requisitos espe-
ciais previstos no n.º 4 do presente Edital;

b) Seis exemplares, impressos ou policopiados, do curriculum vitae do 
candidato, com indicação do desempenho técnico -científico e ou profis-
sional, bem como das atividades pedagógicas desenvolvidas, e práticas 
relevantes para a Missão do Instituto e quaisquer outros documentos que 
facilitem a formação de um juízo sobre as aptidões dos candidatos para 
o exercício do conteúdo funcional da categoria a que concorre;

c) Um exemplar, impresso ou policopiado, de cada trabalho de natu-
reza científica ou profissional mencionado no currículo.

d) Documentos comprovativos de quaisquer outros elementos que 
os candidatos considerem passíveis de influírem na apreciação do seu 
mérito ou de constituírem motivo de preferência legal;

7.3 — Os documentos devem ser apresentados em língua portuguesa 
ou inglesa.

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, dispen-
sada a apresentação dos documentos referidos nas alíneas b), c), e d) 
do ponto 7.1, do presente edital, desde que os candidatos declarem 
no requerimento, sob compromisso de honra, em alíneas separadas, a 
situação precisa em que se encontram relativamente a cada um desses 
requisitos.

10 — Os candidatos pertencentes ao Instituto Politécnico de Portale-
gre ficam dispensados da apresentação dos documentos que já existem 
nos respetivos processos individuais, devendo o facto ser expressamente 
declarado nos respetivos requerimentos.

11 — A não apresentação dos documentos relacionados com o currí-
culo apresentado pelo requerente implica a não valoração dos elementos 
que deveriam comprovar.

12 — A apresentação de documento falso determina a imediata ex-
clusão do concurso e a participação à entidade competente para efeitos 
de procedimento penal.

13 — Composição do Júri — o Júri é constituído pelos seguintes 
elementos:

Presidente: Noémia do Céu Machado Farinha — Presidente do Conse-
lho Técnico -Científico da Escola Superior Agrária de Elvas do Instituto 
Politécnico de Portalegre.

Vogais:
Alexandre d’Orey Cancela d’Abreu — Professor Associado, aposen-

tado, da Universidade de Évora;
António Maria Marques Mexia — Professor Catedrático do Instituto 

Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa;
Francisco Manuel Cardoso de Castro Rego — Professor Associado, 

com agregação, do Instituto Superior de Agronomia da Universidade 
Técnica de Lisboa;

Maria Cristina da Fonseca Ataíde Castel -Branco — Professor Asso-
ciado, com agregação, do Instituto Superior de Agronomia da Univer-
sidade Técnica de Lisboa;

Paulo Jorge Rodrigues Farinha Marques — Professor Associado da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

14 — Critérios de seleção e seriação dos candidatos — De acordo 
com o disposto no 15.º -A, do ECPDESP, os critérios de seleção e orde-
nação dos candidatos, visando averiguar o mérito dos candidatos para 
as funções a desempenhar, são os seguintes:

a) O desempenho técnico -científico e ou profissional com um peso 
relativo de 30 %;

b) A capacidade pedagógica com um peso relativo de 50 %;
c) Outras atividades relevantes para a missão da instituição com um 

peso relativo de 20 %.

14.1 — Na avaliação do mérito técnico -científico e profissional são 
objeto de ponderação, os graus e ou títulos académicos e ou profissionais 
obtidos, os projetos de investigação e desenvolvimento, a produção 
científica, publicações, comunicações e conferências, no país e no estran-
geiro, a orientação de teses conducentes a grau académico, a participação 
em júris de provas académicas, a arguição de teses conducentes a grau 
académico, a orientação pedagógica de docentes e atividades de natureza 
profissional, entre outras atividades que o júri considere relevantes na 
área disciplinar e especialidade para que é aberto o concurso.

14.2 — Na avaliação da capacidade pedagógica são objeto de pon-
deração, a prática pedagógica, o domínio das áreas disciplinares, disci-
plinas ou unidades curriculares lecionadas, a participação na elaboração 
de programas, manuais e materiais de suporte às atividades letivas, a 
supervisão de estágios, seminários e projetos, a formação ministrada de 
outra natureza, entre outras atividades que o júri considere relevantes na 
área disciplinar e especialidade para que é aberto o concurso.

14.3 — Na avaliação das outras atividades relevantes para a missão da 
instituição de ensino superior são objeto de ponderação, o exercício de 
cargos em órgãos e outras estruturas de instituições de ensino superior 
e investigação, desempenho de cargos ou atividades de coordenação em 
instituições públicas ou privadas; a participação em júris de natureza não 
académica, organização de eventos de divulgação científico -pedagógica, 
a coordenação e desenvolvimento de projetos ou atividades de caráter 
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prático, desde que enquadrados na área em que é aberto o concurso 
ou em áreas afins que o júri considere pertinentes; coordenações de 
curso, comissões científicas e pedagógicas, entre outras atividades que 
o júri considere relevantes na área disciplinar e especialidade para que 
é aberto o concurso.

15 — Nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 23.º do ECP-
DESP, o júri pode solicitar aos candidatos a entrega de documentação 
complementar relacionada com o curriculum apresentado e promover 
audições públicas, em igualdade de circunstâncias para todos os can-
didatos.

16 — Calendário do Concurso — O calendário indicativo do concurso 
é o seguinte:

a) Período de receção de candidaturas — Prazo fixado pelo Edi-
tal: 30 dias úteis após a data da publicação da abertura de concurso;

b) Eventual solicitação de documentação complementar — Prazo 
indicativo: Máximo de 10 dias após o fim do período de receção de 
candidaturas;

c) Pré -seleção dos candidatos — Prazo indicativo: Máximo de 20 dias 
após o término do prazo de receção de candidaturas;

d) Publicitação da lista de candidatos admitidos — Prazo indicativo: Má-
ximo de 20 dias após término do prazo de receção de candidaturas;

e) Anúncio do calendário e horário das audições públicas — Prazo 
indicativo: Máximo de 3 dias após a publicitação da lista de candidatos 
admitidos;

f) Audições públicas — Prazo indicativo: As audições decorrem en-
tre um mínimo de 5 dias seguidos após a data do anúncio público do 
calendário e horário das audições, e um máximo de 15 dias seguidos 
após publicitação da lista de admitidos;

g) Processo de seleção dos candidatos e proferimento da decisão final, 
e publicitação das atas e da lista ordenada de candidatos — Prazo indi-
cativo: Máximo de 15 dias após o final do período de audições públicas;

h) Envio da documentação relativa ao concurso ao Presidente do 
IPP — Prazo indicativo: Máximo de 10 dias após proferimento da de-
cisão final;

i) Homologação do resultado do concurso e das respetivas atas pelo 
Presidente do IPP e comunicação de resultados — Prazo indicativo: Má-
ximo de 10 dias após proferimento da decisão final.

17 — O processo do concurso pode ser consultado pelos candidatos 
que o pretendam fazer nos Serviços Centrais do Instituto Politécnico 
de Portalegre, nas horas normais de expediente.

18 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
o Instituto Politécnico de Portalegre, 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 — O presente concurso será inscrito (registado) na BEP (Bolsa 
de Emprego Público), no prazo de dois dias úteis, após a publicação 
no Diário da República, nos termos do Decreto -Lei n.º 78/2003, de 
23 de abril.

22 de outubro de 2012. — O Presidente, Joaquim António Belchior 
Mourato.

206474252 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo
Aviso n.º 14480/2012

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, 
torna  -se público que por despacho de 12 de junho de 2012, do Presidente do 
Instituto Politécnico do Porto, foi homologada a decisão de cessação do proce-
dimento concursal para admissão de um Técnico Superior, na modalidade de 
relação jurídica de emprego público a constituir por contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, constante no aviso n.º 5797/2012, 
do Diário da República, 2.ª série, n.º 81, de 24 de abril de 2012, publicado 
na Bolsa de Emprego Publico com o código de oferta n.º OE201204/0105 
de 26 de abril de 2012 e no Jornal Público de 27 de abril de 2012.

19 de junho de 2012. — O Presidente da ESMAE, José Francisco 
da Silva Beja.

206478668 

 Instituto Superior de Engenharia do Porto

Despacho (extrato) n.º 14062/2012
Por despacho de 12 de setembro de 2012 do Presidente do Instituto 

Superior de Engenharia do Porto, foi autorizada a renovação do contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o exer-
cício de funções de docente da Licenciada Maria da Conceição Teles 
Pinheiro de Viterbo, na categoria de assistente convidado, em regime de 
tempo parcial — 50 %, auferindo o vencimento correspondente ao índice 
100 -2/3 -50 %, escalão 1 do anexo II do Decreto -Lei n.º 408/89, de 18/11, 
com inicio a 26 de outubro de 2012 cessando a 25 de outubro de 2013.

12 de setembro de 2012. — O Presidente, João Manuel Simões da 
Rocha.

206478781 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Deliberação n.º 1519/2012
Por deliberação do Conselho Técnico -Científico da Escola Superior 

de Educação de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu, em reunião ple-
nária do dia 12 de setembro de 2012, foram revogados o Regulamento 
n.º 370/2009, Regulamento de Frequência e Avaliação dos Cursos de 
Bolonha, publicado no Diário da República n.º 165 de 26 de agosto, 
2.ª série, e o Regulamento n.º 177/2008, Regulamento Geral dos Cursos de 
Mestrado, publicado no Diário da República, n.º 69, de 8 de abril, 2.ª série.

19 de outubro de 2012. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Viseu, Engenheiro Fernando Lopes Rodrigues Sebastião.

206472179 

PARTE F

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Saúde

Unidade de Saúde de Ilha das Flores

Listagem n.º 12/2012/A

Lista de classificação final
Para os devidos efeitos se torna pública a lista de classificação final 

ao procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho, na 
categoria de Técnico de Fisioterapia de 2.ª Classe, para recrutamento 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, do Quadro Regional de Ilha do Corvo, afeto à Unidade 
de Saúde da Ilha do Corvo, aberto por aviso n.º 37/2012/A, publicado 
no Diário da República, n.º 142, 2.ª série, de 24 de julho de 2012.

Luís Miguel Lopes Valente — 14,88 valores
Tiago João Carvalho Jesus — 14,25 valores
Luís Fraga Silva — 13,76 valores
Sandra Fagundes de Faria — 13,52 valores
Marisa Alexandra Mata Ferreira Costa — 12,71 valores

Lista de candidatos excluídos:
Ana Isabel Alves Pinto a)
Camila Alexandra Freitas Guedes a)
Mónica Alexandra Evangelista Seixas Pacheco Guerreiro Lopes a)
Tiago João Salgado Faria a)
Tomás Miguel Mourinho Malveiro a)
Vânia Patrícia Martins Rocha a)

a) Não compareceram na entrevista.
22 de outubro de 2012. — A Presidente do Júri, Ilda Maria Vieira 

Gomes.
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