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11 — Documentação complementar:
11.1 — Sempre que considere necessário, o júri solicita aos can-

didatos documentação complementar relacionada com o curriculum 
vitae apresentado, nos termos e condições previstos no artigo 31.º do 
Regulamento dos Concursos para a Contratação do Pessoal da Carreira 
Docente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

12 — Ordenação e metodologia de votação:
12.1 — A ordenação dos candidatos deve ser fundamentada na ava-

liação feita com base nos critérios e parâmetros de avaliação e corres-
pondentes fatores de ponderação constantes do presente edital.

12.2 — Antes de se iniciarem as votações, cada membro do júri 
apresenta um documento escrito, que será anexo à ata, com a ordenação 
dos candidatos, devidamente fundamentada, considerando para o efeito 
o referido no número anterior.

12.3 — Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a 
ordenação que apresentou, não sendo admitidas abstenções.

12.4 — O júri utilizará a seguinte metodologia de votação, para a 
formação da maioria absoluta na ordenação final dos candidatos:

12.4.1 — A primeira votação destina -se a determinar o candidato a 
colocar em primeiro lugar. No caso de um candidato obter mais de metade 
dos votos dos membros do júri presentes na reunião, fica desde logo 
colocado em primeiro lugar. Se tal não acontecer, repete -se a votação, 
apenas entre os candidatos que obtiveram votos para o primeiro lugar, 
depois de retirado o candidato menos votado na primeira votação. Se 
houver empate entre dois, ou mais, candidatos na posição de menos 
votado, procede -se a uma votação sobre eles para desempatar, e se ainda 
assim o empate persistir o Presidente do júri decide qual o candidato a 
retirar. O processo repetir -se -á até que um candidato obtenha maioria 
absoluta para ficar colocado em primeiro lugar. Retirado esse candidato, 
repete -se o mesmo processo para obter o candidato classificado em 
segundo lugar, e assim sucessivamente até que se obtenha uma lista 
ordenada de todos os candidatos admitidos.

12.4.2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, sempre que 
haja empate, repete -se a votação e se ainda assim o empate persistir, o 
presidente do júri decide o sentido da deliberação.

13 — Participação dos interessados e decisão:
13.1 — O projeto de ordenação final é notificado aos candidatos, 

para efeitos de realização da audiência dos interessados, nos termos dos 
artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
aplicando -se, com as devidas adaptações, o disposto no artigo 29.º do 
Regulamento.

13.2 — Realizada a audiência dos interessados, o júri aprecia as 
alegações oferecidas e aprova a lista de ordenação final dos candidatos.

14 — Prazo de decisão final:
14.1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o prazo de 

proferimento da decisão final do júri não pode ser superior a noventa 
dias seguidos, contados a partir da data limite para a apresentação das 
candidaturas.

14.2 — O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado 
quando o elevado número de candidatos e ou a especial complexidade 
do concurso o justifique.

15 — Publicação do edital do concurso:
15.1 — Para além da publicação na 2.ª série do Diário da República, 

o presente edital é também publicado:
15.1.1 — Na bolsa de emprego público;
15.1.2 — No sítio da internet da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, I. P., nas línguas portuguesa e inglesa;
15.1.3 — No sítio da internet do Instituto Politécnico do Cávado e 

do Ave, nas línguas portuguesa e inglesa.
16 — 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-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

24 de outubro de 2012. — O Presidente do IPCA, Professor Doutor 
João Baptista da Costa Carvalho.

206482977 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Despacho (extrato) n.º 14200/2012
Por despacho de 10 de setembro de 2012, do Presidente do IPG, foi 

autorizado, na sequência de procedimento concursal, o contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado, com um período 
experimental de cinco anos, de Maria de Fátima dos Santos Marques 
Roque, com a categoria de professora adjunta, em regime de dedicação 

exclusiva, índice remuneratório 185, atualizável nos termos legais, com 
efeitos a partir de 11 de setembro de 2012.

Por despacho de 10 de setembro de 2012, do Presidente do IPG, foi 
autorizado, na sequência de procedimento concursal, o contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado, com um período 
experimental de cinco anos, André Ricardo Tomás dos Santos Araújo 
Pereira, com a categoria de professor adjunto, em regime de dedicação 
exclusiva, índice remuneratório 185, atualizável nos termos legais, com 
efeitos a partir de 11 de setembro de 2012.

24 de outubro de 2012. — O Presidente do Instituto Politécnico da 
Guarda, Constantino Mendes Rei.

206482603 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Despacho n.º 14201/2012

Subdelegação de competências
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 62.º dos Estatutos do Instituto Politécnico 

de Leiria, homologados por Despacho n.º 35/2008, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 139, de 21 de julho de 2008, retificado pela 
Retificação n.º 1826/2008, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 156, de 13 de agosto de 2008, e dos artigos 35.º a 41.º do Código 
do Procedimento Administrativo, subdelego na subdiretora Judite dos 
Santos Vieira as competências que me foram delegadas pelas alíneas e) 
a m) do n.º 10 do Despacho n.º 16 943/2011, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 240, de 16 de dezembro de 2011.

O presente despacho produz efeitos com a sua publicação no Diário 
da República, considerando -se ratificados todos os atos praticados pela 
referida subdiretora nas matérias subdelegadas, desde 21 de novembro 
de 2011.

11 de outubro de 2012. — O Diretor, Luís Miguel de Oliveira Pegado 
de Noronha e Távora.

206482822 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão

Despacho (extrato) n.º 14202/2012
Por despacho do Presidente da Escola Superior de Estudos Industriais 

e de Gestão de 11 de outubro de 2012, foi ao Doutor Ricardo Alexandre 
Peixoto Queirós autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, em período experimental, para exercer funções 
com a categoria de Professor Adjunto, da carreira de pessoal docente do 
Ensino Superior Politécnico, em regime de dedicação exclusiva, com 
efeitos a 15 de setembro de 2012, nos termos do disposto, no n.º 8 do 
artigo 6.º, do Decreto -Lei n.º 207/2009, aditado pela da Lei n.º 7/2010, 
de 13 de maio.

11 de outubro de 2012. — O Presidente da ESEIG, Prof. Doutor Fer-
nando Flávio Ferreira.

206485317 

 Instituto Superior de Contabilidade 
e Administração do Porto

Edital n.º 968/2012

Abertura de concurso documental para professor adjunto em re-
gime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado em período experimental, com a duração de cinco 
anos.

1 — Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 17.º dos Estatutos do 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, adiante 
designado de ISCAP, homologados pelo despacho n.º 15834/2009, de 
26 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 132, de 
10 de julho de 2009, torna -se público que, por meu despacho de 27 de 
setembro de 2012, se procede à abertura de concurso documental, pelo 
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prazo de 30 dias úteis, a contar da data da publicitação do presente edital 
no Diário da República, com vista à ocupação de um posto de trabalho 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal do ISCAP, na carreira de 
pessoal docente do ensino superior politécnico, na categoria de profes-
sor adjunto, na área disciplinar de Gestão, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 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.

2 — Local de trabalho — ISCAP, sito na Rua Jaime Lopes Amorim, 
s/n, 4465 -004 S. Mamede Infesta.

3 — Número de postos de trabalho a ocupar — 1.
4 — Modalidade da relação jurídica de emprego a constituir — Con-

trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em 
período experimental, com a duração de cinco anos.

5 — Caracterização do conteúdo funcional — ao professor adjunto 
compete as funções constantes no n.º 4 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 185/81, de julho, na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei 
n.º 207/2009, de 31 de Agosto, e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio 
(ECPDESP).

6 — Âmbito de recrutamento — São requisitos cumulativos de ad-
missão ao concurso:

a) Ser detentor dos requisitos previstos nas alíneas b) a e) do artigo 8.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR);

b) Ser titular do grau de doutor ou do título de especialista na área ou 
em área afim daquela para que é aberto o concurso.

7 — Prazo de validade do concurso.
7.1 — O concurso é válido para os postos de trabalho referidos, 

caducando com a sua ocupação ou por inexistência ou insuficiência 
de candidatos.

7.2 — O concurso pode ainda cessar por ato devidamente funda-
mentado do Presidente do ISCAP, respeitados os princípios gerais da 
atividade administrativa, bem como os limites legais, regulamentares 
e concursais.

8 — Forma de apresentação da candidatura.
8.1 — A formalização das candidaturas é efetuada no prazo de trinta 

dias úteis a contar da publicação do presente Aviso no Diário da Re-
pública, em suporte de papel, obrigatoriamente através do preenchi-
mento do formulário de candidatura aprovado pelo despacho (extrato) 
n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio de 2009, que se encontra disponível na 
página eletrónica do ISCAP, no endereço www.iscap.ipp.pt, sob pena de 
exclusão, e entregues pessoalmente, no período compreendido entre as 
10:00 horas e as 12:30 e entre as 14:00 e as 16.30 horas, ou remetidas 
pelo correio, com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo 
fixado, na DGP — Divisão de Gestão de Pessoas do ISCAP, sito na Rua 
Jaime Lopes Amorim, s/n, 4465 -004 S. Mamede de Infesta.

8.2 — A candidatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de:
a) Formulário eletrónico de candidatura ao procedimento concursal;
b) Oito exemplares do curriculum vitae detalhado, datado e assi-

nado, sendo um em papel e os restantes em suporte digital no formato 
PDF;

c) Oito exemplares de cada trabalho mencionado no Curriculum vitae, 
sendo um em papel e os restantes em suporte digital no formato PDF;

d) Documentos comprovativos de que o candidato reúne os requisitos 
referidos na alínea b) do n.º 6 do presente edital.

8.3 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
9 — Elementos a constarem do curriculum vitae:
a) Habilitações académicas (graus académicos, classificações, datas 

e instituições em que foram obtidos);
b) Outros cursos formais de graduação e pós -graduação com indicação 

de classificação, datas, duração e instituições em que foram obtidos;
c) Formação e experiência profissional;
d) Participação em projetos de inovação, congressos, seminários, e 

outros eventos de natureza idêntica (os elementos fornecidos deverão 
permitir avaliar o grau de intervenção e responsabilidades do candidato, 
bem como os resultados finais das ações);

e) Trabalhos de investigação, técnicos e didáticos realizados (os 
elementos fornecidos deverão permitir avaliar as competências, através 
da análise da qualidade dos trabalhos produzidos);

f) Trabalhos publicados (os elementos fornecidos deverão permitir 
avaliar as competências, através da análise da qualidade dos trabalhos 
produzidos);

g) Outras experiências consideradas relevantes para o concurso.

10 — Métodos e critérios de avaliação dos candidatos.
10.1 — Em conformidade com o disposto no artigo 15.º  -A do ECP-

DESP e no despacho n.º 4807/2011, de 9 de fevereiro, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 17 de março de 2011, que 
aprovou o Regulamento dos concursos para a contratação do pessoal da 
carreira docente do Instituto Politécnico do Porto, o método de seleção 
é a avaliação curricular, através do qual se visa avaliar o desempenho 
académico, técnico -científico e profissional, a capacidade pedagógica 
e o desempenho noutras atividades relevantes para a missão das insti-
tuições de ensino superior.

10.2 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente considerados 
e ponderados os seguintes critérios, de acordo com as exigências das 
funções correspondentes à categoria a que respeita o presente concurso:

a) Habilitações académicas e formação complementar (HAFC);
b) O desempenho técnico -científico e profissional do candidato na 

área disciplinar de gestão (DTCP);
c) A capacidade pedagógica do candidato na área disciplinar de ges-

tão (CP);
d) Outras atividades relevantes para a missão da instituição que hajam 

sido desenvolvidas pelo candidato (OAR).

10.3 — Critérios, indicadores e ponderações:
a) Habilitações académicas e formação complementar — HAFC (20 %):
a1) Doutoramento na área disciplinar de gestão ou ciências empre-

sariais (30 pontos);
a2) Doutoramento em área afim de gestão ou ciências empresariais 

(10 pontos);
a3) Título de especialista na área disciplinar de gestão ou ciências 

empresariais (10 pontos);
a4) Título de especialista em área afim da gestão ou ciências empre-

sariais (5 pontos);
a5) Mestrado, pós -graduações ou especializações concluídas, confe-

rentes de diploma, no âmbito da gestão ou ciências empresariais, com 
o mínimo de 300 horas (1 ponto por ocorrência);

b) Desempenho técnico -científico e profissional na área de gestão ou 
ciências empresariais — DTCP (20 %):

b1) Artigos publicados em revistas internacionais com revisão 
(2 pontos, por ocorrência);

b2) Artigos publicados em revistas internacionais sem revisão 
(1,5 pontos, por ocorrência);

b3) Artigos publicados em revistas nacionais com revisão (1,5 pontos, 
por ocorrência);

b4) Artigos publicados em revistas nacionais sem revisão (1 ponto, 
por ocorrência);

b5) Autor de livros (2 pontos, por ocorrência);
b6) Capítulos em livros internacionais (1,5 pontos por ocorrência);
b7) Capítulos em livros nacionais (1 ponto por ocorrência);
b8) Comunicações publicadas em atas de congressos internacionais 

(1 ponto por ocorrência);
b9) Comunicações publicadas em atas de congressos nacionais 

(0,5 pontos por ocorrência);
b10) Edição e ou organização de livros científicos nacionais e ou 

internacionais (1,5 pontos por ocorrência);
b11) Coordenação de projetos de investigação (2 pontos por ocor-

rência);
b12) Colaboração em projetos de investigação (1 ponto por ocor-

rência);
b13) Membro de comissões científicas de conferências nacionais e 

ou internacionais (1,5 pontos por ocorrência);
b14) Membro do corpo editorial de revistas científicas nacionais e 

ou internacionais (1,5 pontos por ocorrência);
b15) Avaliador de projetos de investigação nacionais e ou internacio-

nais (1,5 pontos por ocorrência);
b16) Orientação ou co -orientações de teses de doutoramento defen-

didas (2 pontos por ocorrência);
b17) Orientação de dissertações e ou projetos e ou relatórios de estágio 

de mestrado defendidos (1,5 pontos por ocorrência);
b18) Membro de júri de provas de doutoramento, excetuando as de 

que tenha sido orientador (1 ponto por ocorrência);
b19) Membro de júri de provas de mestrado, excetuando as de que 

tenha sido orientador (0,5 pontos por ocorrência);
b20) Experiência empresarial, pós licenciatura, na área disciplinar de 

gestão ou ciências empresariais no ensino superior, até um máximo de 
10 pontos (1 ponto por ano completo de atividade);

c) Avaliação da capacidade pedagógica — CP (35 %):
c1) Experiência de docência no ensino superior nas áreas de gestão 

ou ciências empresariais (1 ponto por cada ano completo);
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c2) Material pedagógico de apoio às unidades curriculares de cursos 
de ensino superior na área de gestão ou ciências empresariais publicado 
ou disponibilizado aos alunos (1 ponto por ocorrência);

c3) Regência de unidades curriculares no âmbito do ensino superior 
na área de gestão e ciências empresariais (1 ponto por ocorrência);

c4) Direção de cursos de licenciatura e ou mestrado na área de gestão 
ou ciências empresariais (1,5 pontos por ocorrência);

d) Outras atividades relevantes para a missão da instituição — OAR 
(25 %):

d1) Membro dos órgãos e participação em grupos/comissões de tra-
balho institucionais (1,5 pontos por ocorrência);

d2) Membro da comissão executiva da organização de eventos de 
carácter científico e cultural de instituição de ensino superior (1 ponto 
por ocorrência);

10.4 — Só serão considerados para efeitos de pontuação as ocorrên-
cias mencionadas no curriculum vitae das quais tenha sido entregue o 
respetivo comprovativo.

10.5 — O resultado final (RF) de cada candidato é calculado do 
seguinte modo:

RF = HAFC*20 % + DTCP*20 % + CP*35 % + OAR*25 %

11 — As atas do júri são facultadas aos candidatos sempre que so-
licitadas.

12 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 — A composição do júri é a seguinte:
Presidente: Professor Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho, Pre-

sidente do ISCAP do Instituto Politécnico do Porto.
Vogais:
Professor Doutor José de Freitas Santos, Professor Coordenador do 

ISCAP do Instituto Politécnico do Porto.
Professor Doutor António Eduardo Correia de Barros Antunes, 

Professor Coordenador do ISCAP do Instituto Politécnico do Porto.
Professor Doutor Pedro Manuel Miranda Nunes, Professor Coordena-

dor, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico 
do Cávado e Ave.

Professor Doutor Joaquim José Peres Escaleira, Professor Coorde-
nador, Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo.

Professor Doutor Júlio Manuel Faceira Guedes, Professor Associado, 
da Universidade Portucalense Infante D. Henrique.

14 — 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-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

15 — 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;

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extrato) n.º 14203/2012
Por despachos do Vice -Presidente em regime de substituição do 

Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, proferido na data abaixo 
mencionada:

30 de agosto de 2012:
William Edward Williams — autorizada, por dois anos, a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
como equiparado a professor adjunto, em regime de dedicação exclusiva, 
para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste 
Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 01/10/2012.

Marta Sofia Guedes de Campos Justino — autorizada, pelo período 
de seis meses, a renovação do contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo, como professora adjunta convidada, em regime 
de tempo parcial, a 60 %, para exercer funções na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir 
de 04/09/2012.

Telma Margarida Cotovio Guerra Santos — autorizada, por dois 
anos, a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, como equiparada a professora adjunta, em regime 
de dedicação exclusiva, para exercer funções na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir 
de 06/09/2012.

23 de outubro de 2012. — A Administradora, Ângela Noiva Gon-
çalves.

206481672 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Despacho (extrato) n.º 14204/2012
Por despacho de 26 -09 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu.
Foi autorizada a cessação por denúncia do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, com a docente Cristina So-
fia da Gama Lourenço, como equiparada a assistente, em regime de 
exclusividade da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, 
integrada no Instituto Politécnico de Viseu, com efeitos a 11 de outubro 
de 2012.

11 de outubro de 2012. — O Administrador do Instituto Politécnico 
de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206486313 

c) No sítio da Internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., 
nas línguas portuguesa e inglesa;

d) No sítio da Internet do ISCAP, www.iscap.ipp.pt.
25 de outubro de 2012. — O Presidente do ISCAP, Olímpio J. P. S. 

Castilho.
206485747 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DO BARLAVENTO ALGARVIO, E. P. E.

Aviso n.º 14638/2012
Na sequência da homologação em 17 de outubro de 2012, pelo Conse-

lho de Administração do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE, 
torna -se publico a lista de classificação final de dois candidatos admitidos 
ao procedimento concursal, para preenchimento de seis postos de tra-
balho na categoria de Assistente de Medicina Interna, aberto por Aviso 
n.º 8928/2012 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 123 de 
29/06 e retificado pela Declaração de Retificação n.º 1054/2012, publi-
cada no Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 14/08, com vista à 

celebração de Contrato Individual de Trabalho por Tempo Indeterminado, 
ao abrigo do Código de Trabalho:

Sérgio Alexandre Vieira Gonçalves — Classificação Final — 18,06 valores.
Jamira Adelaide Dias Sousa — Classificação Final — 16,89 valores

Candidatos excluídos por não comparência à entrevista:
Ana Isabel Videira Gonçalves
Tatjana Mihailovic
25 de outubro de 2012. — O Vogal Executivo do Conselho de Admi-

nistração, Dr. Francisco José de Matos Viegas Gouveia Coutinho.
206485755 




