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 Despacho (extracto) n.º 14919/2011
Por despacho de 31 de Agosto de 2011 da Presidente da ESEL, foi 

autorizada a contratação de Filipa Gomes Carreira, assistente convi-
dada, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo a tempo parcial (30 %), de 01 de Setembro de 2011 a 
31 de Agosto de 2012.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
13 de Outubro de 2011. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 

dos Santos.
205292438 

 Despacho (extracto) n.º 14920/2011
Por meu despacho de 25 de Julho de 2011, foi autorizada a renova-

ção da contratação de António José Lopes de Almeida, equiparado a 
assistente do 1.º triénio, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo 
parcial (30 %), de 01 de Setembro de 2011 a 31 de Agosto de 2012.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
13 de Outubro de 2011. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 

dos Santos.
205291222 

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Despacho n.º 14921/2011
1 — Nos termos do disposto da alínea p) do ponto 1 do artigo 30.º e 

do ponto 2 do artigo 63.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Univer-
sitário de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 11/2011, de 
30 de Junho, nomeio para Directora do Centro de Estudos de História 
Contemporânea (CEHC -IUL) a Doutora Magda de Avelar Pinheiro.

2 — O presente despacho tem efeitos a 10 de Outubro de 2011.
25 de Outubro de 2011. — O Reitor, Luís Antero Reto.

205290194 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extracto) n.º 14922/2011
Por despacho de 06 de Setembro de 2011 da Reitora Interina da Uni-

versidade Aberta, foi autorizada a contratação da Doutora Ana Isabel 
Alves Vieira Novo Guimarães, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo resolutivo certo, a tempo parcial (25 %), 
como Professora Auxiliar, auferindo a remuneração ilíquida mensal 
correspondente ao escalão 1, índice 195, para o exercício de funções 
docentes no Departamento de Educação e Ensino a Distancia (DEED) 
e Departamento de Humanidades (DH), para o ano lectivo 2011/2012, 
com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2011.

7 de Setembro de 2011. — A Chefe de Equipa da Área Operativa 
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de 
Almeida Costa.

205293645 

 Despacho (extracto) n.º 14923/2011
Por despacho de 06 de Setembro de 2011 da Reitora Interina da Uni-

versidade Aberta, foi autorizada a contratação da Mestre Maria da Con-
ceição Nunes Espinheira Moinhos, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas, a termo resolutivo certo, a tempo parcial (25 %), 
como Assistente Convidada, auferindo a remuneração ilíquida mensal 
correspondente ao escalão 1, índice 140, para o exercício de funções 
docentes no Departamento de Humanidades (DH), para o 1.º semestre do 
ano lectivo 2011/2012, com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2011.

7 de Setembro de 2011. — A Chefe de Equipa da Área Operativa 
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de 
Almeida Costa.

205293556 

 Despacho (extracto) n.º 14924/2011
Por despacho de 06 de Setembro de 2011 da Reitora Interina da Uni-

versidade Aberta, foi autorizada a contratação da licenciada Ana Cristina 
Baptista Moreira, em regime de contrato de trabalho em funções públi-
cas, a termo resolutivo certo, a tempo parcial (20 %), como Assistente 
Convidada, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente 
ao escalão 1, índice 140, para o exercício de funções docentes no De-
partamento de Humanidades (DH), para o 1.º semestre do ano lectivo 
2011/2012, com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2011.

7 de Setembro de 2011. — A Chefe de Equipa da Área Operativa 
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de 
Almeida Costa.

205292081 

 Despacho (extracto) n.º 14925/2011
Considerando que o Edital n.º 705/2011, relativo à abertura de Con-

curso documental internacional para preenchimento de 3 vagas, na área 
de Educação/Ciências da Educação, grupo disciplinar Metodologias de 
Ensino -Aprendizagem, designadamente em Ensino a Distância, para Pro-
fessor Auxiliar do Departamento de Educação e Ensino a Distância, na 
modalidade de contrato por tempo indeterminado, com um período expe-
rimental de 5 anos, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 136, 
de 18 de Julho de 2011, contém incorrecções, determino a sua anulação.

Determino ainda a abertura de Concurso documental internacional 
para preenchimento de 3 vagas destinado à área e grupo disciplinar do 
edital ora anulado.

Serão consideradas as candidaturas recebidas na sequência do con-
curso ora anulado.

26 de Outubro de 2011. — A Chefe de Equipa da Área Operativa 
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de 
Almeida Costa.

205292827 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Edital n.º 1097/2011
Doutor João António de Sampaio Rodrigues Queiroz, professor ca-

tedrático e reitor da Universidade da Beira Interior, faz saber que, pelo 
prazo de trinta dias úteis a contar do dia imediato àquele em que o pre-
sente edital for publicado no Diário da República, está aberto concurso 
documental internacional, para recrutamento na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 1 posto 
de trabalho e provimento da respectiva vaga na categoria de professor 
auxiliar na área disciplinar de Economia do mapa de pessoal docente 
da Universidade da Beira Interior, com a remuneração estabelecida nos 
termos da legislação aplicável.

A avaliação do período experimental, quando aplicável, é feita nos 
termos do Regulamento de Concursos e Contratação da Carreira Aca-
démica e Regulamento da Avaliação de Desempenho da Universidade 
da Beira Interior.

O concurso é aberto nos termos do artigo 37.º a 51.º e 62 -A do Es-
tatuto da Carreira Docente Universitária aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 448/79, de 13 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de Agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de 
Maio adiante designado por ECDU, e demais legislação aplicável, 
designadamente do Regulamento de Concursos e Contratação da Car-
reira Académica da Universidade da Beira Interior, adiante designado 
por Regulamento, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, 
de 14 de Junho de 2011, Despachos n.º 44 -A/R/2011 de 28 de Junho 
e n.º 69/R/2011 de 25 de Outubro, esgota -se com o preenchimento do 
posto de trabalho colocado a concurso e no mesmo observar -se -ão as 
seguintes disposições:

1 — Local de exercício de funções: o docente a admitir desempenhará 
as suas funções na Universidade da Beira Interior

2 — Requisitos de admissão:
2.1 — Em conformidade com o disposto nos artigos 37.º, 38.º e 41.º -A 

do ECDU, é requisito para a candidatura ser o interessado titular do 
grau de Doutor, em ramo considerado como adequado à área para que 
foi aberto o concurso.

2.2 — Caso o grau de doutor tenha sido conferido por instituição 
de ensino superior estrangeira, o mesmo tem de estar reconhecido em 
Portugal, nos termos previstos na legislação para o efeito aplicável, até 
à data do termo do prazo para a candidatura.

3 — Apresentação de candidaturas (prazo, local e forma):
3.1 — As candidaturas deverão ser apresentadas, até ao 30.º dia útil 

contado a partir da data de publicação do presente edital na 2.ª série 
do Diário da República, nos Serviços Académicos da Universidade 
da Beira Interior (Sector de Concursos e Actos Académicos), na Rua 

a assistente do 1.º triénio, em regime de comissão de serviço a tempo 
integral, de 01 de Novembro de 2011 a 31 de Outubro de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
13 de Outubro de 2011. — O Vice -Presidente, João Carlos Barreiros 

dos Santos.
205293515 
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Marquês d’Ávila e Bolama, 6200 -001, Covilhã, pessoalmente, no horário 
de atendimento ao público, 2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª feira das 9h00 às 15h00 e 
4.ª feira das 9h00 às 13h00 ou por correio registado, expedido até ao 
termo do prazo fixado para apresentação de candidaturas.

3.2 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio electrónico.
4 — Composição do júri: o júri do concurso, funcionará de acordo 

com o disposto no artigo 50.º e 51.º do ECDU e no presente edital, tendo 
nos termos do artigo 46.º do ECDU e n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento 
a seguinte constituição:

Presidente — Vice -Reitora, Doutora Ana Paula Coelho Duarte.
Vogais:
Doutor José Ramos Pires Manso, professor catedrático da Universi-

dade da Beira Interior.
Doutor Miguel Pedro Brito St. Aubyn, professor catedrático do Instituto 

Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa.
Doutor Francisco José Alves Coelho Veiga, professor catedrático da 

Universidade do Minho.
Doutor Paulo Manuel Marques Rodrigues, professor associado da 

Universidade do Algarve.
Doutora Cesaltina Maria Pacheco Pires, professora associada da 

Universidade de Évora.
Doutora Ana Maria Matias Santos Balcão Reis Peão da Costa, pro-

fessora associada da Faculdade de Economia da Universidade Nova 
de Lisboa.

Doutora Maria Adelaide Pedrosa Silva Duarte, professora associada 
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Doutor Tiago Miguel Guterres Neves Sequeira, professor associado 
da Universidade da Beira Interior.

Doutor Paulo Jorge Maçãs Nunes, professor associado da Universi-
dade da Beira Interior.

5 — Método e critérios de selecção e seriação:
5.1 — O presente concurso destina -se a averiguar a capacidade e o 

desempenho dos candidatos nos diferentes aspectos que, nos termos do 
artigo 4.º do ECDU, integram o conjunto das funções a desempenhar, 
caso, na sequência do concurso, venham a ser contratados. Nos termos 
deste artigo, cumpre, em geral, aos docentes universitários:

a) Realizar actividades de investigação científica, de criação cultural 
ou de desenvolvimento tecnológico;

b) Prestar o serviço docente que lhes for distribuído e acompanhar e 
orientar os estudantes;

c) Participar em tarefas de extensão universitária, de divulgação 
científica e de valorização económica e social do conhecimento;

d) Participar na gestão das respectivas instituições universitárias;
e) Participar em outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão 

competentes e que se incluam no âmbito da actividade de docente 
universitário.

5.2 — O método de selecção a utilizar é o da avaliação curricular 
significando que a selecção deve ser determinada pelas potencialidades 
científicas e pedagógicas dos diferentes candidatos, evidenciadas nas reali-
zações concretas expressas nas peças processuais apresentadas a concurso.

5.3 — Na avaliação curricular, tendo presente as funções gerais come-
tidas aos docentes universitários no artigo 4.º e específicas no artigo 5.º 
do ECDU, a ponderação dos critérios de avaliação e os parâmetros a 
ser avaliados serão quantificados de acordo com as melhores e mais 
exigentes práticas correntes nas universidades portuguesas e europeias 
em que a apreciação fundamentada do Júri incidirá no seguinte:

a) Desempenho científico do candidato, com base na análise dos 
trabalhos constantes do currículo, designadamente dos que hajam sido 
seleccionados pelo candidato como mais representativos, tomando em 
consideração a sua contribuição para o desenvolvimento e evolução da 
disciplina ou área disciplinar;

b) Capacidade pedagógica do candidato, tendo designadamente em 
consideração, quando aplicável, a análise da sua prática pedagógica 
anterior;

c) Outras actividades relevantes para a missão da Universidade, que 
hajam sido desenvolvidas pelo candidato;

d) Relatório de desempenho científico, pedagógico e outras activida-
des relevantes para a missão da Universidade;

5.4 — Desempenho Científico — Ponderação 60 %: a avaliação do 
desempenho científico inclui os domínios de investigação científica, 
de criação cultural ou de desenvolvimento tecnológico e é composta, 
designadamente, pelos seguintes parâmetros de avaliação e respectiva 
densificação:

a) Produção científica, cultural ou tecnológica e sua relevância, me-
dida por métricas internacionalmente aceites:

Patentes, livros, capítulos de livros, artigos em revistas científicas 
indexadas à base de dados ISI Web of Knowledge, artigos em revistas 
científicas indexadas à base de dados SCOPUS, outros artigos científicos 

indexados a bases de dados internacionais específicas da área científica, 
em actas de conferências internacionais, tendo em consideração a sua 
natureza, o factor de impacto e o número de citações, a aprovação em 
Provas de Agregação;

b) Coordenação e participação em projectos científicos, de criação 
cultural ou de desenvolvimento tecnológico:

Participação e ou coordenação de projectos científicos sujeitos a 
concurso numa base competitiva, tendo em consideração a classificação 
atribuída pela entidade financiadora e os montantes de financiamento 
ou outras vantagens atribuídas à instituição;

c) Reconhecimento pela comunidade científica:
Prémios de mérito científico, actividades editoriais em revistas 

científicas, participação em corpos de revisores de revistas científicas, 
coordenação e ou participação em comissões de programa de eventos 
científicos, actividades de avaliação em projectos científicos, realiza-
ção de palestras convidadas em reuniões científicas, criação artística e 
literária, nomeadamente vinculada a espaços de exposição com acesso 
público com um mínimo de 5 dias e no âmbito da Arquitectura, do 
Cinema, do Design e do Urbanismo.

5.5 — Desempenho Pedagógico — Ponderação 25 %: a avaliação do 
desempenho pedagógico é composta, designadamente, pelos seguintes 
parâmetros de avaliação e respectiva densificação:

Actividade de ensino (número de horas leccionadas, número de uni-
dades curriculares diferentes e número de alunos):

a) Número das unidades curriculares que o docente coordenou e 
leccionou, tendo em consideração o número de horas leccionadas, a 
diversidade das matérias leccionadas, o número de alunos e a análise 
da sua prática pedagógica;

b) Produção de material pedagógico e sua relevância:
Livros de texto com ISBN e outros textos de âmbito pedagógico, 

tendo em consideração o seu impacto na comunidade nacional e in-
ternacional;

c) Inovação e valorização relevantes, para a actividade de ensino:
Capacidade demonstrada pelo docente na promoção de novas iniciati-

vas pedagógicas. Por exemplo: (i) propostas de novas unidades curricu-
lares ou reformulação de existentes, devidamente aprovada, (ii) criação 
ou reforço de infra  -estruturas laboratoriais de natureza experimental e 
ou computacional de apoio ao ensino (quando aplicável), (iii) criação 
ou reestruturação de grupos de unidades curriculares ou de planos de 
estudos e (iv) participação em acções de formação pedagógica;

d) Acompanhamento e orientação de estudantes de mestrado e de 
doutoramento:

Orientação de estudantes de doutoramento e estudantes de mestrado, 
levando em linha de conta a qualidade, distinguindo especialmente 
os trabalhos premiados e o reconhecimento internacional, através da 
publicação de artigos em revistas internacionais com avaliação pelos 
seus pares indexadas em bases internacionais, participação em júris de 
provas públicas de outras instituições de ensino superior;

e) Participação em projectos pedagógicos noutras instituições:
Trabalho relevante realizado no meio académico na área disciplinar 

em consideração, por convite de outras instituições de Ensino Superior.

5.6 — Outras actividades relevantes, para a missão da Universida-
de — Ponderação 5 %: a avaliação de outras actividades relevantes para 
a missão da instituição, considerando:

5.6.1 — A Transferência de Conhecimento e Tecnologia, que inclui 
os domínios de extensão universitária, de divulgação científica e de 
valorização económica e social do conhecimento e é composta, de-
signadamente, pelos seguintes parâmetros de avaliação e respectiva 
densificação:

a) Valorização e transferência de conhecimento, incluindo autoria e 
co -autoria de patentes:

Autoria e co  -autoria de patentes transferidas para o meio empresarial 
tendo em consideração a sua natureza, a abrangência territorial e nível 
tecnológico; participação em actividades que envolvam os sectores 
público e privado, tendo em consideração o tipo de participação, os 
montantes de financiamento, o impacto social, a intensidade tecnológica 
e a inovação e diversidade;

b) Acções de divulgação científica, cultural ou tecnológica:
Participação e coordenação de iniciativas de divulgação científica e 

tecnológica junto da comunidade científica (por exemplo, a organização 
de congressos e conferências), da comunicação social, das empresas e 
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do restante público, tendo em consideração a sua natureza e os resul-
tados alcançados;

c) Publicações de divulgação científica, cultural ou tecnológica:
Autoria e co -autoria de publicações técnicas de divulgação científica 

e tecnológica; participação na elaboração de normas técnicas, levando 
em consideração a abrangência territorial.

d) Acções de formação profissional, dirigidas para o exterior:
Participação e coordenação de cursos dirigidos para o sector privado 

e o sector público, tendo em conta a relevância do curso.

5.6.2 — A Gestão Universitária, que inclui os domínios de gestão e 
coordenação universitárias e é composta, designadamente, pelos seguin-
tes parâmetros e respectiva densificação:

a) Cargos em Órgãos em Instituições de ensino superior e nas suas 
Unidades Orgânicas;

b) Cargos em subunidades orgânicas de instituições de ensino superior 
e coordenação de ciclos de estudos;

c) Cargos e tarefas temporárias:
Participação em cargos e tarefas temporárias que tenham sido atri-

buídas pelos órgãos de gestão competentes, tendo em consideração a 
sua natureza, o universo de actuação e o período em que foi exercida, 
nomeadamente a integração em júris de concursos e apreciação de 
relatórios decorrentes do ECDU e sua avaliação.

5.7 — Relatório de desempenho científico, pedagógico e outras ac-
tividades relevantes — Ponderação 10 %: Análise pelo candidato dos 
trabalhos e elementos do curriculum vitae que considere mais relevantes 
em termos de desempenho científico, capacidade pedagógica e outras 
actividades relevantes para a missão da Universidade, nomeadamente 
no que respeita à sua contribuição para o desenvolvimento e evolução 
em termos científicos da área disciplinar em que é aberto o concurso.

5.8 — Avaliação das candidaturas:
5.8.1 — Terminado o prazo das candidaturas e após ter sido exarado 

pelo Reitor o despacho de admissão ou não admissão das mesmas ao 
concurso conforme estipulado no n.º 7.7.2 do presente edital o júri reúne-
-se para iniciar os trabalhos de avaliação e ordenação dos candidatos.

5.8.2 — Antes de proceder à ordenação final dos candidatos admitidos, 
o Júri deliberará sobre a sua aprovação ou rejeição em mérito absoluto, 
por votação nominal justificada onde não são admitidas abstenções.

5.8.3 — Considera -se aprovado em mérito absoluto o candidato que 
obtenha o voto favorável de, pelo menos, metade mais um dos membros 
do júri votantes.

5.8.4 — Considera -se como voto favorável à aprovação em mérito 
absoluto, aquele em que expressamente resulte, da respectiva fundamen-
tação escrita, que o candidato dispõe, com base numa análise qualitativa 
dos documentos entregues com a sua candidatura e reportada à área 
disciplinar para a qual foi aberto o concurso, da capacidade e de um 
desempenho considerados como minimamente adequados para o exer-
cício das funções de Professor Auxiliar seja no plano científico, seja no 
plano de outras actividades desenvolvidas e tidas como relevantes para 
a missão da Universidade da Beira Interior.

5.8.5 — O voto desfavorável à aprovação em mérito absoluto deve 
ser fundamentado numa ou mais das seguintes circunstâncias:

a) De o ramo de conhecimento e ou especialidade em que foi con-
ferido o grau de doutor de que o candidato é titular não se mostrar 
como formação académica adequada para o exercício, minimamente 
adequado, de funções docentes na área disciplinar para a qual foi aberto 
o concurso e esta falta não se considerar suprida por outras formações 
detidas pelo candidato;

b) De o Curriculum Vitae do candidato, na parte respeitante aos dife-
rentes parâmetros do critério de desempenho científico tal como defini-
dos no ponto 5.4, demonstrar que o candidato não reúne a capacidade e 
o desempenho necessários a um exercício, minimamente adequado, das 
funções de Professor Auxiliar. Se o Júri, antes de apreciados os Curri-
culum Vitae dos candidatos admitidos, entender poder ser utilizada esta 
circunstância como fundamento suficiente para um voto desfavorável à 
aprovação em mérito absoluto de um candidato admitido, então deverá 
previamente densificar este critério, identificando, para um ou mais dos 
parâmetros deste critério, os limiares mínimos que, não sendo atingidos, 
implicam aquela reprovação.

5.8.6 — No caso de pelas regras atrás descritas, existirem candidatos 
que não venham a obter aprovação em mérito absoluto, o Júri procede à 
audiência prévia dos mesmos nos termos dos artigos 100.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo para no prazo de 10 dias, 
por escrito, se pronunciarem sobre os fundamentos da sua reprovação.

5.8.7 — Apreciadas as alegações dos candidatos excluídos em mérito 
absoluto o Júri delibera na manutenção da decisão ou na sua revisão com 
aprovação destes. Uma vez identificados, em definitivo, os candidatos 
aprovados em mérito absoluto, cada um dos membros do júri procede 

à sua ordenação em mérito relativo, através da avaliação do respectivo 
mérito relativamente a cada um dos critérios, parâmetros bem como 
factores de ponderação constantes do presente edital e efectua a valoração 
e ordenação final dos candidatos da forma a seguir indicada:

a) Apuramento da classificação dos candidatos em cada critério tendo 
em consideração os parâmetros de avaliação específicos desse critério 
e escalas de referência, devidamente justificadas;

b) Apuramento da classificação final dos candidatos por intermédio 
da combinação da classificação com a ponderação atribuída a cada 
critério;

c) Elaboração de uma lista ordenada dos candidatos, na qual não são 
admitidas classificações ex aequo, com base na qual participa na votação 
individual e justificada que conduz à ordenação final dos candidatos, 
nos termos do n.º 5.10.1 do presente edital;

d) Para elaboração da lista referida na alínea anterior e verificando -se 
situações de empate, podem ser utilizados parâmetros preferenciais;

e) O Júri, na sua primeira reunião, pode deliberar quais os parâmetros 
preferenciais a que cada um dos seus membros se poderá socorrer para 
elaboração da respectiva lista de ordenação de candidatos, em situações 
onde, pela aplicação dos critérios, se verifique um empate na classifi-
cação de candidatos;

f) A classificação final dos candidatos é expressa na escala numérica 
de 0 a 100.

5.9 — Seriação:
5.9.1 — Na seriação dos candidatos aos concursos de recrutamento 

de professores, cada membro do júri procede à colocação dos candidatos 
por ordem decrescente das pontuações obtidas.

5.9.2 — A decisão do júri é tomada por maioria simples, isto é, metade 
mais um dos votos dos membros do júri presentes à reunião. Para tal, 
antes de se iniciarem as votações, cada membro do júri apresenta um 
documento escrito, que será anexo à acta, com a ordenação dos candida-
tos, devidamente fundamentada, considerando os critérios dos números 
anteriores. Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a 
ordenação que apresentou no documento atrás referido, observando -se 
nas votações o seguinte:

a) A primeira votação destina -se a determinar o candidato colocado 
em primeiro lugar, contabilizando o número de votos que cada candidato 
obteve para o 1.º lugar;

b) Se um candidato obtiver a maioria absoluta dos votos para o 
1.º lugar, vence o concurso e é removido do escrutínio, iniciando -se o 
procedimento para escolher o candidato que ocupará o 2.º lugar;

c) Caso nenhum candidato obtenha a maioria absoluta dos votos para 
o 1.º lugar, inicia -se um novo escrutínio, apenas entre os candidatos que 
obtiveram votos para o 1.º lugar, depois de retirado o candidato menos 
votado para esse lugar na votação anterior;

d) Caso se verifique um empate entre dois ou mais candidatos na 
posição de menos votado, procede  -se a uma votação de desempate 
apenas entre estes, contabilizando -se o número de primeiras posições 
relativas de cada um, sendo removido o menos votado;

e) Caso o empate subsista entre dois ou mais candidatos na posição 
de menos votado, mas tendo sido reduzido o número de candidatos em-
patados na posição de menos votado, relativamente à ronda de votação 
anterior, procede -se a uma nova votação de desempate apenas entre os 
candidatos empatados na posição de menos votado, contabilizando -se 
o número de primeiras posições relativas de cada um, sendo removido 
o menos votado;

f) Caso o empate subsista entre dois ou mais candidatos na posição 
de menos votado, sem que tenha sido reduzido o número de candidatos 
empatados na posição de menos votado, relativamente à ronda de votação 
anterior, o desempate é feito através do voto de qualidade do Presidente 
do júri ou pelo exercício do voto de desempate, conforme o caso, sendo 
escolhido para integrar a votação subsequente para o mesmo lugar o 
candidato votado pelo Presidente;

g) Havendo empate quando só restarem dois candidatos para o 1.º lugar, 
o desempate é feito através do voto de qualidade do Presidente do júri 
ou pelo exercício do voto de desempate, conforme o caso;

h) Escolhido o candidato para o 1.º lugar, este sai das votações e 
inicia  -se o procedimento de escolha para o candidato a colocar em 
2.º lugar, repetindo  -se o processo referido nas alíneas anteriores para 
os lugares subsequentes até se obter uma única lista ordenada de todos 
os candidatos.

5.10 — Ordenação final e notificação dos candidatos:
5.10.1 — A ordenação final dos candidatos aprovados em mérito 

absoluto é a que resulta dos critérios de seriação definidos em 5.9.
5.10.2 — A lista de ordenação final dos candidatos é unitária e será 

afixada no departamento da correspondente área disciplinar e nos Ser-
viços Académicos (Sector de Concursos e Actos Académicos).

5.10.3 — A lista de ordenação final dos candidatos é notificada aos 
candidatos para efeitos de realização da audiência dos interessados, 
nos termos dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
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Administrativo, para em prazo não inferior a dez dias úteis, poderem 
dizer por escrito o que se lhes oferecer.

5.10.4 — A notificação inclui a lista de classificação final e a funda-
mentação do júri, indicando também as horas e o local onde o processo 
poderá ser consultado.

5.10.5 — Realizada a audiência de interessados, o júri aprecia, no 
prazo de dez dias úteis, as questões suscitadas e aprova a lista de orde-
nação final dos candidatos, a submeter a homologação.

5.11 — Recrutamento:
5.11.1 — Após homologação da lista unitária de ordenação final 

dos candidatos e a sua comunicação a estes o recrutamento opera -se 
nos termos previstos no Estatuto da Carreira Docente Universitária.

5.11.2 — O(s) candidato(s) posicionado(s) em lugar(es) da lista uni-
tária de ordenação final que permita ocupar o(s) posto(s) de trabalho 
devem nos termos do estipulado no Código do Procedimento Adminis-
trativo, no prazo improrrogável de 10 dias úteis, contados da data em 
que for(em) notificado(s) da homologação da lista unitária de ordenação 
dos candidatos proceder à entrega na Universidade da Beira Interior, 
como decorre da declaração sob compromisso de honra dos documentos 
comprovativos de que reúnem as condições legalmente necessárias para 
a constituição de uma relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado com esta.

5.11.2 — Não podem ser recrutados candidatos que, apesar de apro-
vados e ordenados na lista unitária de ordenação final, se encontrem 
nas seguintes situações:

a) Recusem o recrutamento;
b) Apresentem documentos inadequados, falsos ou inválidos que não 

comprovem as condições necessárias para a constituição da relação 
jurídica de emprego público;

c) Apresentem os documentos exigidos fora do prazo fixado;
d) Não compareçam à outorga do contrato ou à aceitação, no prazo 

legal, por motivos que lhes sejam imputáveis.

5.11.3 — Os candidatos que se encontrem nas situações referidas no 
número anterior são retirados da lista de ordenação final.

6 — Audições Públicas e documentação complementar:
6.1 — O júri deliberará na primeira reunião sobre a necessidade de 

proceder à realização de audições públicas dos candidatos aprovados em 
mérito absoluto e que se destinam, em exclusivo, a melhor esclarecer o 
que conste do Curriculum Vitae apresentado.

6.2 — Havendo necessidade de realizar estas audiências públicas, as 
mesmas terão lugar entre o 30.º dia e o 70.º dia subsequentes à data limite 
para entrega de candidatura, sendo todos os candidatos informados, com 
uma antecedência mínima de 5 dias, da data e do local em que essas 
audições públicas terão lugar.

6.3 — Também com o intuito de melhor esclarecer o que conste 
do Curriculum Vitae apresentado por um dado candidato, pode o Júri 
deliberar solicitar aos candidatos, com base no disposto na alínea a) do 
n.º 4 do art. 50 do ECDU, documentação complementar.

7 — Instrução da candidatura:
7.1 — Os interessados deverão solicitar a sua admissão ao concurso, 

através de requerimento/formulário, onde conste nomeadamente o nome 
completo, a filiação, o número e data de validade do documento de 
identificação legalmente aceite e a data de nascimento (a comprovar 
documentalmente), a localidade de nascimento, o estado civil a profissão, 
a residência ou endereço de contacto, incluindo endereço electrónico 
e contacto telefónico.

7.2 — O formulário de admissão ao concurso em papel é instruído 
com:

a) Documentos comprovativos do preenchimento das condições fi-
xadas, no n.º 2 do presente Edital;

b) Certidão comprovativa do tempo de serviço, da qual constem, se 
for caso disso, os períodos de equiparação a bolseiro usufruídos;

c) Doze exemplares em papel do curriculum vitae do candidato, 
datados e assinados, com indicação das obras e trabalhos efectuados e 
publicados, indicando as que considera mais relevantes, bem como das 
actividades pedagógicas desenvolvidas, em que um deve ser substituído 
por versão em formato electrónico PDF, ou facultativamente serem en-
tregues todos os exemplares no referido formato em suporte digital (CD 
ou DVD). Do curriculum vitae deve igualmente ser entregue uma versão 
estruturada em formato electrónico (Excel), tendo em consideração a 
área disciplinar em que é aberto o concurso, de acordo com o modelo 
disponibilizado para o efeito;

d) Um exemplar dos trabalhos mencionados no curriculum vitae, 
acompanhado preferencialmente de versão em formato electrónico 
PDF, em suporte digital (CD ou DVD) ou facultativamente apenas 
neste último;

e) Doze exemplares do Relatório a que se refere o n.º 5.7, podendo 
um deles ser substituído por versão em formato electrónico PDF, em 

suporte digital (CD ou DVD) ou facultativamente serem entregues todos 
os exemplares no referido formato em suporte CD ou DVD;

f) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão ou docu-
mento idóneo legalmente reconhecido para o efeito;

g) Certificado do registo criminal, comprovativo de não se encontrar 
inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício 
das funções a que se candidata;

h) Declaração do próprio que assegure a posse de robustez física e 
do perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções profissionais 
a que se candidata;

i) Comprovativo da vacinação obrigatória (antitetânica).

7.3 — É facultada aos candidatos a possibilidade de entrega em su-
porte digital (CD ou DVD) para além dos elementos a que se referem 
as alíneas c), d) e e) do n.º 7.2, de todos os restantes elementos a que 
se referem as restantes alíneas do referido número, cujas peças devem 
constituir ficheiros autónomos devidamente identificados.

7.4 — Não é exigida a apresentação de documentos comprovativos 
da posse dos requisitos gerais de provimento em funções públicas a 
que se referem as alíneas g) a i) do n.º 7.2, bastando a declaração do 
candidato, sob compromisso de honra, no próprio requerimento ou em 
documento à parte, da situação precisa em que se encontra relativamente 
ao conteúdo de cada uma.

7.5 — Os documentos mencionados no ponto 7.2 podem ser redigi-
dos em língua portuguesa ou inglesa, sendo os documentos menciona-
dos no ponto 7.2 alínea d) entregues no idioma de redacção original.

7.6 — As instruções, formulários que venham a ser fixados e ficheiros 
de apoio para a apresentação da candidatura encontram -se disponíveis 
na Internet no endereço: http://www.academicos.ubi.pt — Secção de 
recrutamento de docentes.

7.7 — Apreciação formal das candidaturas:
7.7.1 — Serão, desde logo, excluídos do presente concurso os can-

didatos que, até final do prazo e no local e forma fixados no ponto 3 do 
Edital, não entregarem todos os documentos exigidos pelo ponto 7.2 
deste mesmo Edital.

7.7.2 — Após verificação de que as candidaturas satisfazem os requi-
sitos especificados no Edital de abertura do concurso, o Reitor comunica 
aos candidatos, no prazo de cinco dias úteis após a conclusão do prazo 
de apresentação de candidaturas, o despacho de admissão ou não ad-
missão ao concurso, o qual se baseará no preenchimento ou na falta de 
preenchimento, por parte daqueles, das condições para tal estabelecidas.

7.7.3 — Os candidatos não admitidos são considerados excluídos 
sendo em conformidade nos termos do Código do Procedimento Admi-
nistrativo notificados para a realização da audiência dos interessados, 
para se pronunciarem pela forma escrita nos dez dias úteis seguintes a 
contar da notificação de acordo com a forma da mesma.

7.7.4 — Realizada a audiência dos interessados, o presidente do júri 
aprecia as questões suscitadas no prazo de dez dias úteis.

7.7.5 — São também excluídos do concurso os candidatos, mesmo que 
aprovados e ordenados na lista unitária de ordenação final do concurso 
em lugar que permita ocupar o posto de trabalho concursado, que não 
apresentem sempre que aplicável, nos termos do n.º 5.11.2 documentos 
comprovativos de que reúnem as condições legalmente necessárias para 
a constituição de uma relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado com a Universidade da Beira Interior, injustificadamente os 
não entreguem no prazo fixado ou, tendo -os apresentado, os documentos 
entregues se revelem como inadequados, falsos ou inválidos.

7.7.6 — Sendo excluído um candidato, por despacho do Reitor da 
Universidade da Beira Interior, com base no motivo referido no número 
anterior, será solicitado ao candidato que imediatamente o sucede na 
lista unitária de ordenação final a entrega de documento comprovativo 
de que reúne as condições legalmente necessárias para a constituição 
de uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
com a Universidade da Beira Interior.

7.7.7 — Há lugar à audiência dos interessados nos termos dos ar-
tigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
dos candidatos que venham a ser excluídos por força do disposto no 
n.º 7.7.5, para no prazo de dez dias úteis se pronunciarem pela forma 
escrita quanto à sua exclusão.

8 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto 
n.º 373/2000, de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 77, de 31 de Março de 2000, faz -se constar a seguinte menção: “Em 
cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração 
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma po-
lítica de igualdade de oportunidade entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação”.

25 de Outubro de 2011. — O Reitor, João António de Sampaio Ro-
drigues Queiroz.
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