
32426  Diário da República, 2.ª série — N.º 233 — 4 de dezembro de 2018 

 Aviso n.º 17948/2018
Ao abrigo do disposto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 

de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-
-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo 
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento 
concursal de recrutamento e seleção de 1 Doutorado para o exercício de 
atividades de investigação científica na(s) área(s) científica(s) de Antro-
pologia, Sociologia ou Estudos Culturais, Ref.ª CTTI -95/18/CECS(1).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

19 de novembro de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos 
Ferreira Fernandes.

311831292 

 Aviso n.º 17949/2018
Ao abrigo do disposto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 

29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, 
torna -se público que a Universidade do Minho vai proceder à aber-
tura, pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de 
procedimento concursal de recrutamento e seleção de 1 Investigador 
Doutorado para o exercício de atividades de investigação científica 
na(s) área(s) científica(s) de Linguística ou Psicolinguística, Refª CT-
TI — 93/18 — CIEC(1).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

19 de novembro de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos 
Ferreira Fernandes.

311831243 

 Aviso n.º 17950/2018
Ao abrigo do disposto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 

de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-
-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo 
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento 
concursal de recrutamento e seleção de 1 Investigador Doutorado para 
o exercício de atividades de investigação científica na área científica de 
Engenharia Química e Biológica, Ref.ª CTTI -92/18 -CEB(1).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

19 de novembro de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos 
Ferreira Fernandes.

311831179 

 Aviso n.º 17951/2018
Ao abrigo do disposto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 

de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-
-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo 
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento 
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado para o exercício de 
atividades de investigação científica na área científica de Biotecnologia 
Molecular, Refª CTTI — 90/18 — CEB(1).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

19 de novembro de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos 
Ferreira Fernandes.

311830766 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Instituto de Higiene e Medicina Tropical

Despacho (extrato) n.º 11581/2018
Por meu despacho, de 18 de outubro de 2018, foi autorizada a renova-

ção do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 
com o Doutor James Buchan, como Professor Catedrático Convidado do 
Instituto de Higiene e Medicina Tropical da NOVA, sem remuneração, 
por um ano, ao abrigo do artigo 32.º -A do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, com efeitos a 01 de junho de 2017.

30 de outubro de 2018. — O Diretor do IHMT da NOVA, Professor 
Doutor Paulo Ferrinho.

311845208 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Regulamento n.º 812/2018

Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes 
da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto

No seguimento do disposto no Estatuto da Carreira Docente Universi-
tária (ECDU), foi aprovado o Regulamento de Avaliação de Desempenho 
dos Docentes da Universidade do Porto (RADDUP) pelo Despacho 
n.º 12912/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, 
de 10 de agosto de 2010. Seis anos volvidos, e após um longo período 
de reflexão, entendeu -se oportuna a introdução de algumas alterações, 
nomeadamente ao nível da clarificação do âmbito de aplicação do pre-
sente regulamento, de harmonização de parâmetros de avaliação usados 
e da densificação das disposições relativas à alteração de posicionamento 
remuneratória, com o especial intenção de contribuir para a contínua 
valorização da qualidade do desempenho docente da U.Porto. Este re-
gulamento agora revisto, objeto do Despacho n.º 5880/2017, publicado 
no Diário da República 2.ª série, n.º 127 de 4 de julho, determina, no 
seu artigo 3.º que o regime de avaliação deve ser regulamentado no 
âmbito de cada unidade orgânica pelo respetivo Conselho Científico, e 
aprovação do Reitor da Universidade do Porto.

O Conselho Científico da Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto (FBAUP), em reunião de 18 de julho de 2018, aprovou o 
Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto, nos termos que se seguem, 
revogando -se o anterior Regulamento com a mesma designação.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto e âmbito de aplicação

1 — O presente regulamento visa definir as regras constantes do 
capítulo III do Regulamento de Avaliação do Desempenho da Univer-
sidade do Porto, aprovado pelo Despacho n.º 5880/2017, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, de 4 de julho de 2017, adiante designado 
simplesmente por RADDUP, designadamente os métodos e critérios, 
bem como os respetivos parâmetros e índices de ponderação, aplicáveis 
na avaliação de desempenho dos docentes da FBAUP.

2 — A tudo quanto diga respeito à avaliação do desempenho dos 
docentes da FBAUP e não se encontre previsto no presente regulamento 
é aplicável o disposto no RADDUP.

Artigo 2.º

Periodicidade

1 — A avaliação dos docentes é feita através de uma avaliação cur-
ricular relativa ao desempenho durante um ano civil, decorrendo o 
respetivo processo nos meses de Janeiro a maio do ano seguinte ao 
período em avaliação.

2 — Para as atividades indexadas ao ano letivo será considerado o 
desempenho no ano letivo que termina no ano civil sob avaliação.

3 — A avaliação curricular é feita de acordo com as regras constantes 
no capítulo III.
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Artigo 3.º
Regime excecional de avaliação

Nos casos em que não seja realizada a avaliação de desempenho nos 
termos do modelo de avaliação aprovado pelo presente regulamento, 
aplicar -se -ão as regras previstas no artigo 5.º do RADDUP.

Artigo 4.º
Ponderação curricular sumária

1 — A avaliação por ponderação curricular sumária traduz -se na 
avaliação do currículo de acordo com as vertentes e pesos fixados no 
artigo 8.º e Anexo, sem a componente qualitativa da avaliação.

2 — A ponderação curricular sumária é expressa através de uma 
valoração que respeite a escala de avaliação definida no artigo 6.º e as 
regras relativas à diferenciação de desempenho.

CAPÍTULO II

Modelo de Avaliação de Desempenho

Artigo 5.º
Vertentes

1 — São consideradas, para efeitos de avaliação de desempenho, as 
seguintes cinco vertentes da atividade do docente:

a) Ensino — serviço docente, orientação e acompanhamento de es-
tudantes;

b) Investigação — atividades de investigação científica, criação cul-
tural ou de desenvolvimento tecnológico;

c) Mérito artístico do docente — prática artística e seu impacto cien-
tífico e cultural.;

d) Transferência de conhecimento — tarefas de extensão universitária, 
divulgação científica e valorização económica e social do conheci-
mento;

e) Gestão Universitária — tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão 
e que se incluem no âmbito da atividade de docente universitário.

2 — A avaliação do desempenho em cada uma destas vertentes é 
efetuada pelos indicadores de parâmetros e critérios, independentes uns 
dos outros, que caracterizam de uma forma quantitativa e qualitativa as 
diferentes vertentes da atividade dos docentes.

Artigo 6.º
Avaliação quantitativa

1 — Os parâmetros de avaliação quantitativos, considerados como 
mais significativos, são agrupados em critérios, sendo que a cada cri-
tério corresponderá uma componente de avaliação quantitativa (anexo, 
tabelas 1 a 5).

2 — A pontuação de referência em cada critério seguirá uma tabela 
de pontos (anexo, tabelas 1 a 5).

3 — Para cada critério é definida uma meta, isto é, os indicadores 
correspondentes à valoração 100, sendo que a desempenhos abaixo da 
meta corresponderão valorações inferiores a 100 e a desempenhos acima 
da meta corresponderão valorações acima de 100.

4 — As valorações em cada critério estão limitadas por um valor 
máximo, o teto do critério correspondente à valoração 200, que limita 
o efeito de transferência de desempenhos entre critérios e vertentes que 
o modelo induz.

5 — As avaliações dos vários critérios, de uma mesma vertente, são 
agregadas através de uma soma ponderada, originando uma avaliação 
quantitativa da vertente. As ponderações a dar a cada critério são as 
indicadas nas tabelas 1 a 5, no anexo.

6 — O Diretor promoverá a fixação anual das metas e os tetos, sem-
pre que houver alterações, até ao dia 31 de julho do ano anterior à 
avaliação.

Artigo 7.º
Avaliação qualitativa

1 — As vertentes Ensino, Investigação, Mérito Artístico e Transferên-
cia de Conhecimento são alvo uma avaliação também qualitativa.

2 — A partir da apreciação qualitativa da atividade docente em cada 
vertente, os avaliadores ponderam a avaliação qualitativa da vertente 
com um fator de 0.75, 1.00 ou 1.25, tendo como consequência, res-
petivamente, uma atenuação, uma manutenção ou uma majoração da 
avaliação quantitativa.

3 — A majoração ou atenuação da pontuação, numa dada vertente, 
deverá ser justificada pelo avaliador com argumentos substantivos que 
permitam compreender o julgamento feito.

4 — A avaliação de cada vertente, com exceção da Gestão que tem 
apenas avaliação quantitativa, obtém -se multiplicando a avaliação quan-
titativa pela avaliação qualitativa.

Artigo 8.º
Avaliação final e resultados

1 — A validação dos resultados obtidos decorre da verificação do 
cumprimento dos métodos e resultados de avaliação estabelecidos, 
conforme definidos neste regulamento.

2 — Na determinação da avaliação quantitativa global, obtida por 
agregação das avaliações obtidas em cada vertente, serão usadas para 
cada docente ponderações para as vertentes (PPV) que, somando 100 % 
e dentro de limites definidos neste regulamento, maximizam a avaliação 
quantitativa global do docente.

3 — Sem prejuízo dos pontos seguintes, os limites referidos no ponto 
anterior são:

a) Mínimo de 20 % e máximo de 65 % para a vertente Ensino;
b) Mínimo de 20 % e máximo de 60 % para a vertente Investigação, 

sendo que o limite se aplica à soma das ponderações desta vertente com 
a de ‘Mérito Artístico’;

c) Mínimo de 0 % e máximo de 40 % para a vertente ‘Mérito Ar-
tístico’;

d) Mínimo de 0 % e máximo de 30 % para a vertente ‘Transferência 
de Conhecimento’;

e) Mínimo de 0 % e máximo de 30 % para a vertente Gestão.

4 — Para calcular a avaliação quantitativa global (AQG) é usada a 
seguinte fórmula:

AQG = (PV Ensino × PPV × QUAL) + (PV Investigação ×
× PPV × QUAL) + (PV ‘Mérito Artístico × PPV ×

× QUAL) + (PV ‘Transferência de Conhecimento ×
× PPV × QUAL) + (PV Gestão × PPV × QUAL)

em que:
PV = Pontos de vertente = ∑n

c=1
 Pontos no critério

c
 × Ponderação 

do critério
c
;

QUAL= pontuação qualitativa atribuída à vertente;
PPV = valor em percentagem escolhido para maximização de AQG.

5 — São exceções ao ponto anterior:
a) Docentes a tempo parcial, que são sujeitos aos seguintes limites 

de ponderação:
Mínimo de 50 % e máximo de 100 % para a vertente Ensino;
Mínimo de 0 % e máximo de 30 % para a vertente Investigação;
Mínimo de 0 % e máximo de 30 % para a vertente ‘Mérito Artístico’;
Mínimo de 0 % e máximo de 30 % para a vertente ‘Transferência 

de Conhecimento’;
Mínimo de 0 % e máximo de 30 % para a vertente ‘Gestão’.

b) Os docentes em licença sabática e os docentes com eventual dis-
pensa de serviço docente para preparação de doutoramento, que são 
sujeitos aos seguintes limites de ponderação:

Mínimo de 0 % e máximo de 60 % para a vertente Ensino;
Mínimo de 20 % e máximo de 100 % para a vertente Investigação;
Mínimo de 0 % e máximo de 60 % para a vertente ‘Mérito Artístico’;
Mínimo de 0 % e máximo de 40 % para a vertente ‘Transferência 

de Conhecimento’;
Mínimo de 0 % e máximo de 30 % para a vertente ‘Gestão’.

6 — Tomando como referência as pontuações constantes do anexo, a 
avaliação quantitativa global é expressa por um número inteiro, igual ou 
superior a zero, criando -se os seguintes patamares de correspondência 
entre a avaliação quantitativa global e a classificação final:

a) Igual ou superior a 180, correspondente a 3 pontos;
b) Entre 125 e 179, correspondente a 2 pontos;
c) Entre 75 e 124, correspondente a 1 ponto;
d) Entre 0 e 74, correspondente a 1 ponto negativo.

7 — A avaliação final é expressa em menções qualitativas, em função 
das classificações finais obtidas, nos seguintes termos:

a) Excelente, correspondendo a uma classificação final de 3 pontos;
b) Relevante, correspondendo a uma classificação final de 2 pontos;
c) Suficiente, correspondendo a uma classificação final de 1 ponto;
d) Inadequado, correspondendo a uma classificação final de 1 ponto 

negativo.
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Artigo 9.º

Efeitos da avaliação

1 — Segundo os níveis de exigência e qualidade que os Órgãos de 
Gestão pretendam estabelecer na FBAUP, a avaliação dos docentes é 
obrigatoriamente considerada para efeitos de:

a) Contratação por tempo indeterminado dos professores auxiliares;
b) Renovação dos contratos a termo certo, para docentes não inte-

grados em carreiras;
c) Alteração do posicionamento remuneratório;
d) Atribuição de prémios de desempenho.

2 — Em caso de avaliação negativa durante o período de seis anos é 
aplicável o regime geral fixado na lei para o efeito.

Artigo 10.º

Alteração do posicionamento remuneratório
e prémios de desempenho

A alteração de posição remuneratória será concretizada de acordo 
com as regras definidas no Artigo 11.º do RADDUP.

CAPÍTULO III

Processo de Avaliação de Desempenho

Artigo 11.º

Intervenientes

1 — Intervêm no processo de avaliação de desempenho da FBAUP:

a) O avaliado;
b) O avaliador;
c) O Conselho Científico da FBAUP;
d) O Conselho Pedagógico da FBAUP;
e) A Comissão Paritária da FBAUP;
f) O Diretor da FBAUP; 
g) O Conselho Coordenador de Avaliação da UP;
h) O Reitor.

2 — A substituição de cada avaliador, no caso de ausência ou o impe-
dimento do avaliador originariamente nomeado não constitui fundamento 
para a falta de avaliação, tipificando -se duas situações:

a) Ausência ou impedimento durante o período temporal em que 
decorre o processo de avaliação, implicando a substituição atempada 
do avaliador, nos termos deste regulamento;

b) Ausência ou impedimento durante o ano de desempenho, se igual ou 
superior a seis meses, implicando a substituição atempada do avaliador, 
nos termos deste regulamento, de modo a garantir um acompanhamento 
funcional significativo da atividade do avaliado.

Artigo 12.º

Avaliadores

1 — Compete ao Conselho Científico, ouvido o Conselho Pedagógico, 
propor os avaliadores que serão nomeados pelo Diretor, de acordo com 
o estipulado no artigo 14.º do RADDUP.

2 — Compete ao avaliador não só a avaliação qualitativa de cada 
vertente, quando exista, mas também a validação de cada elemento 
curricular, com base na sua relevância para o efeito da avaliação de 
desempenho.

3 — O avaliado, no prazo de cinco dias úteis após tomar conhecimento 
do avaliador, pode desencadear um processo de recusa do avaliador, junto 
do Diretor da FBAUP, desde que baseado nos impedimentos previstos no 
Código de Procedimento Administrativo e que, sendo aceite, conduzirá 
à nomeação de outro avaliador.

Artigo 13.º

Avaliação do desempenho do diretor da FBAUP

A avaliação dos docentes a desempenhar funções de Diretor da 
FBAUP em regime de tempo integral, de duração igual ou superior a 
seis meses, é efetuada pelo Conselho de Representantes, com base no 
grau de cumprimento dos objetivos fixados no plano de atividades e que 
são contratualizados em cada ano com o Conselho de Representantes 
da FBAUP.

Artigo 14.º
Fases

1 — O processo de avaliação dos docentes da FBAUP compreende as 
fases de Autoavaliação, avaliação, harmonização e homologação.

Artigo 15.º
Início do processo

Cabe ao Diretor da FBAUP desencadear o processo de avaliação, 
designadamente:

a) Nomeando os avaliadores, nos termos do artigo 11.º;
b) Convocando o ato eleitoral para os dois membros diretamente 

eleitos pelos docentes e diligenciando junto dos presidentes dos Con-
selhos Científico e Pedagógico no sentido de cada um destes órgãos 
proceder à eleição dos respetivos vogais que os representam na Co-
missão Paritária.

Artigo 16.º
Autoavaliação

1 — A autoavaliação consiste em disponibilizar ao avaliador toda 
a informação que o avaliado considere relevante para o processo de 
avaliação.

2 — A autoavaliação é um direito do avaliado mas o não fornecimento 
de informação relativamente a algum parâmetro de avaliação conduzirá 
à assunção de ausência de atividade relativamente a esse parâmetro.

3 — A autoavaliação de cada avaliado deverá ser acessível a todos 
os docentes da unidade orgânica.

Artigo 17.º
Avaliação

1 — No final do período a que reporta a avaliação, os avaliadores 
realizam a avaliação, nos termos fixados no presente regulamento.

2 — O avaliado deve ser informado sobre a proposta de avaliação, 
dispondo de 10 dias para exercer o direito de resposta.

3 — Ocorrendo pronúncia do avaliado no prazo para o efeito esta-
belecido e referido no número anterior, cabe ao avaliador, no prazo 
máximo de 15 dias, apreciar a resposta apresentada pelo avaliado, se for 
o caso, e formular proposta final de notação, dando dela conhecimento 
ao avaliado.

4 — Findo o período referido no número anterior, ou inexistindo 
pronúncia do avaliado no prazo referido no n.º 2, o avaliador remete o 
resultado da avaliação ao Diretor da FBAUP.

Artigo 18.º
Harmonização

1 — Recebidas as avaliações pelo Diretor da FBAUP, este procede 
à harmonização das mesmas, ouvida a Comissão Paritária da unidade 
orgânica.

2 — Concluída a harmonização, o Diretor da FBAUP:
a) Comunica as avaliações a cada um dos avaliadores e avaliados, 

fundamentando as alterações realizadas e, havendo alterações, renovando 
o processo de audiência prévia a que se refere o artigo anterior, com as 
devidas alterações;

b) Remete as avaliações ao Conselho Científico, para validação, após 
o que remete ao Reitor, para homologação.

Artigo 19.º
Homologação

1 — O Reitor deve proferir decisão no prazo de 30 dias após a receção 
das avaliações.

2 — Quando o Reitor não homologar as avaliações atribuídas, atribui 
nova menção qualitativa e respetiva quantificação, com a respetiva 
fundamentação, após audição do Diretor e do Conselho Científico da 
FBAUP.

3 — Após a homologação, as avaliações de Relevante e Excelentes 
obtidas são publicitadas nos termos do n.º 3 do artigo 24.º do RADDUP.

Artigo 20.º
Garantias

1 — Assistem ao avaliado os direitos de impugnação graciosa e ju-
dicial dos atos administrativos da avaliação nos termos previstos na lei.

2 — Sem prejuízo do disposto na lei, poderão ser admitidos outros 
mecanismos de resolução alternativa de litígios que, eventualmente, 
venham a ser adotados pela Universidade do Porto.
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Artigo 21.º
Reclamação

1 — Após a notificação do ato de homologação da avaliação, o ava-
liado dispõe de quinze dias para reclamar junto do Reitor, fundamenta-
damente, devendo a respetiva decisão ser proferida no prazo de 30 dias.

2 — A decisão sobre a reclamação deve ser fundamentada, e prece-
dida de parecer do Conselho Coordenador de Avaliação e da Comissão 
Paritária da FBAUP.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

Artigo 22.º
Avaliações do ano de 2017

1 — A avaliação dos desempenhos ocorridos no ano de 2017 obedece 
às seguintes regras:

a) O número de pontos a atribuir aos docentes, é o de 1 por cada ano 
não avaliado, correspondendo à menção qualitativa de Suficiente;

b) O número de pontos atribuídos ao abrigo do presente artigo é 
comunicado pela unidade orgânica a cada docente;

c) Em substituição dos pontos atribuídos nestes termos, a requerimento 
do interessado, apresentado no prazo de dez dias após a comunicação 
referida na alínea anterior, é realizada avaliação através de ponderação 
curricular sumária, nos termos previstos no artigo 6.º, por avaliador 
nomeado pelo Diretor da unidade orgânica.

2 — As menções propostas nos termos do número anterior, no caso 
de a avaliação ser realizada por ponderação curricular sumária, são 
homologadas tendo em conta um justo equilíbrio da distribuição dos 
resultados.

Artigo 23.º

Contagem de prazos

1 — Todos os prazos relativos ao processo de avaliação, previstos 
no presente Regulamento são em dias úteis, não correndo em sábados, 
domingos ou feriados, municipais ou nacionais.

2 — Os prazos previstos no número anterior não correm igualmente 
durante os períodos de férias escolares.

3 — Entende -se por férias escolares os períodos como tal determina-
dos pelo calendário escolar aprovado para a U.Porto.

Artigo 24.º

Infraestrutura da avaliação e notificações

1 — Todo o processo de avaliação decorrerá sobre um módulo do 
SIGARRA, sendo considerada para efeito de avaliação de desempenho 
a informação que conste do SIGARRA.

2 — É obrigação de cada docente a verificação e submissão no 
 SIGARRA da informação que considere relevante para a sua avaliação.

3 — Todas as notificações, comunicações e tomadas de conhecimento 
relativas ao processo de avaliação são feitas através do módulo de ava-
liação de desempenho do SIGARRA.

Artigo 25.º

Entrada em vigor

O presente regulamento de avaliação de desempenho entra em vigor 
no dia seguinte à sua publicação no Diário da República, revogando 
o Regulamento de Avaliação dos Docentes da FBAUP, n.º 399/2016, 
publicado em DR, 2.ª série, n.º 79, de 22 de abril de 2016.

2 de outubro de 2018. — O Reitor da Universidade do Porto, António 
Manuel de Sousa Pereira. 

 ANEXO

Ponderação, valoração e pontuação dos critérios e parâmetros

TABELA 1

Ensino (PPV = 20-60 %) 

Critérios Parâmetros Pontuação de referência

Critério 1: Lecionação (PPV: 
75 %).

Parâmetro 1.1. Cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo ECDU (Prestação de 
horas semanais de serviço docente de acordo com o ECDU, apoio aos estudantes 
respeitando o horário de atendimento, publicação dos sumários, dos resultados 
de avaliação, da ficha da UC e do relatório da UC nos prazos determinados pelos 
Órgãos de Gestão);

Parâmetro 1.2. Regência ou co-regência de UC;
Parâmetro 1.3. Leccionação em mais do que um ciclo de estudo;
Parâmetro 1.4. Obtenção de classificação média nos inquéritos pedagógicos igual 

ou superior a 3,5 (serão considerados para efeito os inquéritos pedagógicos em 
que forem obtidas respostas de pelo menos 20 % dos estudantes com frequência 
à UC, num mínimo de 5 respostas);

Parâmetro 1.5. Elaboração e disponibilização de coletânea de textos ou material 
audiovisual pedagógico;

100 pontos: Cumprir o parâ-
metro 1.1 e apresentar 1 
indicador noutro parâmetro 
qualquer;

150 pontos: Cumprir o parâ-
metro 1.1 e apresentar 2 in-
dicadores em pelo menos 2 
outros parâmetros;

200 pontos: Cumprir o parâ-
metro 1.1 e apresentar 4 in-
dicadores em pelo menos 3 
outros parâmetros.

Parâmetro 1.6. Elaboração e disponibilização de recursos multimédia, incluindo 
páginas web;

Parâmetro 1.7. Outras atividades a especificar.

Critério 2: Orientação e acom-
panhamento (PPV: 0-25 %).

Parâmetro 2.1. Orientação ou co-orientação de dissertação/projeto/estágio de mes-
trado terminados;

Parâmetro 2.2. Tutoria de projetos, estágios ou actividades similares de primeiro 
ciclo realizadas em contexto de trabalho, que não estejam previstas nas unidades 
curriculares lecionadas pelo docente.

100 pontos: 1 orientação de 
mestrado ou 4 indicadores 
no parâmetro 2.2;

150 pontos: 2 orientações de 
mestrado;

200 pontos: 4 orientações de 
mestrado.
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Critérios Parâmetros Pontuação de referência

Critério 3: Inovação e Apoio 
Pedagógico (PPV: 0-25 %).

Parâmetro 3.1. Participação em ações/cursos de natureza pedagógica, presenciais ou 
a distância, como formador (6 ou mais horas de contacto);

Parâmetro 3.2. Participação em ações/cursos de natureza pedagógica, presenciais ou 
a distância, como formando, onde se comprove a aquisição de competências de 
apoio pedagógico (6 ou mais horas de contacto);

Parâmetro 3.3. Organização de atividades de enriquecimento pedagógico no âm-
bito das aulas ou a elas associadas (seminários, workshops, etc.) (até 4 horas de 
contacto);

Parâmetro 3.4. Dinamização de projetos de inovação pedagógica no âmbito das artes 
plásticas e do design;

100 pontos: Apresentar 1 in-
dicador em qualquer parâ-
metro;

150 pontos: Apresentar 2 in-
dicadores em qualquer pa-
râmetro;

200 pontos: Apresentar pelo 
menos 4 indicadores em 
2 parâmetros distintos.

Parâmetro 3.5. Lecionação, a convite ou no âmbito de programas de mobilidade, em 
Universidade ou Instituição de Ensino Superior nacional ou estrangeira;

Parâmetro 3.6. Outras actividades a especificar.

 TABELA 2

Investigação (PPV = 20-60 %) 

Critérios Parâmetros Pontuação de referência

Critério 1: Publicações (PPV: 
25-75 %).

Parâmetro 1.1. Livro;
Parâmetro 1.2. Capítulo de Livro;
Parâmetro 1.3. Edição de Livro, de número especial de revista ou atas de reuniões 

científicas;
Parâmetro 1.4. Publicação em revista com arbitragem científica (indexada ou não);

100 pontos: 1 publicação;
150 pontos: 2 publicações, 

sendo 1 com arbitragem 
científica ou capítulo de 
livro;

Parâmetro 1.5. Publicação de texto completo ou projeto experimental em livro de 
atas com arbitragem científica;

Parâmetro 1.6. Publicação de Provas académicas;
Parâmetro 1.7. Participação em catálogo, com texto ou obra artística, no âmbito da 

missão da FBAUP e da UP;

200 pontos: 1 Livro ou 4 ou-
tras publicações, sendo pelo 
menos uma delas com arbi-
tragem científica.

Parâmetro 1.8. Outras publicações a especificar (relatório científico, recensão edi-
torial, tradução de textos científicos, etc.).

Critério 2: Orientações de 
trabalhos de investigação 
(PPV: 0-25 %).

Parâmetro 2.1. Orientação ou co-Orientação de Teses de Doutoramento;
Parâmetro 2.2. Orientação ou co-Orientação de relatórios de Pós-Doutoramento;
Parâmetro 2.3. Outros a especificar, como responsável de bolsa (BI e BTI) e de 

projetos financiados de iniciação à I&D.

100 pontos: 1 indicador em 
qualquer parâmetro;

150 pontos: 2 indicadores em 
qualquer parâmetro;

200 pontos: 3 indicadores em 
qualquer parâmetro.

Critério 3: Obtenção de grau 
ou título académico (PPV: 
0-100 %).

Parâmetro 3.1. Obtenção de grau de Doutor;
Parâmetro 3.2. Obtenção de Título de Agregado.

150 pontos: Apresentar 1 in-
dicador em qualquer parâ-
metro.

Critério 4: Avaliação Científica 
(PPV: 0-25 %).

Parâmetro 4.1. Participação em Júri de Concurso para Professor Auxiliar, Associado 
e Catedrático;

Parâmetro 4.2. Participação em Júri de Prova Académica de Mestrado (como ar-
guente);

Parâmetro 4.3. Participação em Júri de Prova Académica de Doutoramento e Agre-
gação (como arguente ou vogal);

100 pontos: Apresentar 1 in-
dicador em qualquer parâ-
metro;

150 pontos: Apresentar 2 in-
dicadores em qualquer pa-
râmetro;

Parâmetro 4.4. Participação em Paineis ou outros Júris de avaliação, nacionais ou 
internacionais, de pessoas, projetos artísticos e científicos;

Parâmetro 4.5. Emissão de pareceres de progressão na carreira;
Parâmetro 4.6. Outros a especificar.

200 pontos: Apresentar 4 in-
dicadores em 2 parâmetros 
distintos.

Critério 5: Dinamização de Ati-
vidade Científica, Artística, 
Cultural e Distinções (PPV: 
0-25 %).

Parâmetro 5.1. Membro de corpo editorial e científico de publicações;
Parâmetro 5.2. Filiação em associações ou sociedades científicas nacionais ou inter-

nacionais sujeitas a processo de admissão;
Parâmetro 5.3. Revisor em publicações de âmbito científico, artístico ou cultural;
Parâmetro 5.4. Prémio ou distinção específica;
Parâmetro 5.5. Outros a especificar.

100 pontos: Apresentar 1 in-
dicador em qualquer parâ-
metro;

150 pontos: Apresentar 2 in-
dicadores em qualquer pa-
râmetro;

200 pontos: Apresentar 4 in-
dicadores em 2 parâmetros 
distintos.
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Critérios Parâmetros Pontuação de referência

Critério 6: Projetos de inves-
tigação e desenvolvimento 
(com ou sem financiamento, 
mas aprovados por unidade 
I&D) (PPV: 25-75 %).

Parâmetro 6.1. Coordenação de projecto científico ou de equipas de investigação;
Parâmetro 6.2. Submissão de projecto científico a programas de financiamento;
Parâmetro 6.3. Participação em equipas científicas ou projetos de investigação 

nacionais;
Parâmetro 6.4. Participação em equipas científicas ou projetos de investigação in-

ternacionais ou em colaboração com entidades e investigadores de outros países;

100 pontos: Apresentar 1 in-
dicador em qualquer parâ-
metro;

150 pontos: Apresentar 2 in-
dicadores em qualquer pa-
râmetro;

Parâmetro 6.5. Exposições e performances (na medida em que incorporam atividade 
de investigação);

Parâmetro 6.6. Outros a especificar.

200 pontos: Apresentar 4 in-
dicadores em 2 parâmetros 
distintos.

Critério 7: Organização e par-
ticipação em reuniões cien-
tíficas (PPV: 0-25 %).

Parâmetro 7.1. Membro de Comissão Organizadora ou Científica;
Parâmetro 7.2. Coordenação de Reunião Científica;
Parâmetro 7.3. Comunicação em reuniões científicas;
Parâmetro 7.4. Comunicação por convite em reuniões científicas;
Parâmetro 7.5. Comunicação em formato oral ou mediante projeto experimental por 

submissão em reuniões científicas;
Parâmetro 7.6. Comunicação em formato poster em reuniões científicas;
Parâmetro 7.7. Outros a especificar.

100 pontos: Apresentar 1 in-
dicador em qualquer parâ-
metro;

150 pontos: Apresentar 2 in-
dicadores em qualquer pa-
râmetro;

200 pontos: Apresentar 4 in-
dicadores em 2 parâmetros 
distintos.

 TABELA 3

Mérito Artístico (PPV = 0-40 %) 

Critérios Parâmetros Pontuação de referência

Critério 1: Produção artística 
e seu impacto científico e 
cultural (não integrada em 
projetos de investigação) 
(PPV: 0-100 %).

Parâmetro 1.1. Participação com obra em exposição ou apresentação pública com 
enquadramento curatorial;

Parâmetro 1.2. Exposição/apresentação individual da obra artística;
Parâmetro 1.3. Reconhecimento da obra artística pela comunidade, mediante recensão 

crítica na comunicação social, trabalho de investigação ou outro meio relevante;
Parâmetro 1.4. Prémio ou distinção da obra artística por Instituição de relevância 

nacional/internacional;

100 pontos: Apresentar 2 in-
dicadores em 1.1., ou 1 in-
dicador em 1.3, 1.4 ou 1.5;

150 pontos: Apresentar 1 indi-
cador no parâmetro 1.2 ou 
3 indicadores em qualquer 
parâmetro;

Parâmetro 1.5. Outros a especificar. 200 pontos: Apresentar 4 in-
dicadores em pelo menos 
2 parâmetros distintos, ou 
2 indicadores no parâme-
tro 1.2.

 TABELA 4

Transferência de Conhecimento (PPV = 0-30 %) 

Critérios Parâmetros Pontuação de referência

Critério 1: Formação e Servi-
ços de Extensão Universi-
tária; Ações de Divulgação 
Artística, Científica e Cul-
tural (PPV: 0-100 %).

Parâmetro 1.1. Coordenação de cursos de formação (Educação contínua, cursos de 
versão, cursos livres, ou equiparáveis);

Parâmetro 1.2. Formador em cursos de formação (Educação contínua, cursos de 
versão, cursos livres, ou equiparáveis);

Parâmetro 1.3. Consultoria artística/científica a projetos ou entidades externas;
Parâmetro 1.4. Elaboração de relatórios ou pareceres técnicos a entidades externas;
Parâmetro 1.5.1. Colaborações e prestação de serviços a Instituições da Comunidade;
Parâmetro 1.5.2. Outras prestações de serviço;
Parâmetro 1.6. Desempenho de cargos de Órgãos de Gestão ou corpos sociais de as-

sociações artísticas e profissionais, desde que relevantes para a missão da FBAUP;

100 pontos: Apresentar 1 in-
dicador em qualquer parâ-
metro;

150 pontos: Apresentar 2 in-
dicadores em qualquer pa-
râmetro;

200 pontos: Apresentar 4 in-
dicadores em pelo menos 
2 parâmetros distintos.

Parâmetro 1.7. Organização/participação em debates, colóquios, palestras ou eventos 
similares destinados ao público em geral;

Parâmetro 1.8. Comissariado/organização de exposições e mostras no âmbito da 
missão da FBAUP (Divulgação do espólio, divulgação do trabalho da formação 
graduada e pós-graduada da FBAUP, etc.);

Parâmetro 1.9. Participação nos meios de comunicação social através da publicação 
de obra artística ou de design, artigos, notícias, entrevistas, ou outros, em matérias 
relevantes para a missão da FBAUP;

Parâmetro 1.10. Organização e participação em publicações de divulgação artística/
científica;

Parâmetro 1.11. Desenvolvimento e administração de plataformas de transferência 
de conhecimento em ambiente web, no âmbito da missão da FBAUP;

Parâmetro 1.12. Outros a especificar.
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Critérios Parâmetros Pontuação de referência

Critério 1: Gestão Universitária 
(PPV: 0-100 %).

Parâmetro 1: Membro de Órgãos de Gestão e Presidência de Júris de provas Aca-
démicas:
a) Membro de Órgãos de Gestão da UP;
b) Membro de Órgão de Gestão da FBAUP;
c) Membro de Órgão de Gestão de subunidade orgânica;
d) Membro de Órgão de Gestão e/ou estrutura de coordenação de ciclo de estudos;
e) Membro de equipas de coordenação de serviços da FBAUP;
f) Outros a especificar.

Parâmetro 2: Comissões temporárias, equipas de trabalho e de avaliação:
a) Participação em equipas de trabalho ou comissões temporárias associadas à 

gestão da FBAUP;

100 pontos: Apresentar 1 in-
dicador em qualquer parâ-
metro;

150 pontos: Apresentar 2 in-
dicadores em pelo menos 
2 parâmetros distintos, ou 
4 indicadores em qualquer 
parâmetro;

200 pontos: Apresentar 4 in-
dicadores em pelo menos 
3 parâmetros distintos, ou 
6 indicadores em 2 parâme-
tros distintos.

b) Participação em Júris de avaliação e seleção no âmbito de atividades de índole 
administrativa, científica ou pedagógica;

c) Coordenação de Secção de Subunidade Orgânica;
d) Membro de equipas de avaliação de cursos;
e) Outros a especificar.

Parâmetro 3: Vice-presidência, Direções de Curso, Coordenação de unidades I&D:
a) Vice-Presidência de Órgãos de Gestão, da FBAUP e da UP;
b) Direção de Curso;
c) Direção de subunidade Orgânica;
d) Coordenação em Unidades de I&D, internas ou externas;
e) Outros a especificar.

Parâmetro 4: Presidências, Direções de Órgãos de Gestão e de Unidades I&D:
a) Presidência de Órgãos de Gestão da FBAUP;
b) Direção de Unidades I&D;
c) Outros a especificar.

 311779891 

 TABELA 5

Gestão (PPV = 0-30 %) 

 Faculdade de Engenharia

Aviso (extrato) n.º 17952/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Investigador Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, na redação da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna 
 -se público que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 
vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar do dia 
útil imediato ao da presente publicação, de procedimento concursal 
de recrutamento e seleção de um Investigador Doutorado para o exer-
cício de atividades no âmbito do Projeto PTDC/CTM -CTM/31953/
2017 — USECoIN — Evolução estrutural de interligações de cobre 
avançadas para aplicações nanoeletrónicas, com apoio financeiro da 
FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC). A indicação dos 
requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição 
do júri e dos critérios de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego 
Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará disponível 
no sítio eletrónico em http://www.eracareers.pt/ e em https://sigarra.
up.pt/feup/pt/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12.

5 de novembro de 2018. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João 
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.

311789635 

 Aviso (extrato) n.º 17953/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e contratação de Investigador Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, na redação da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-
-se público que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 
vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar do dia 
útil imediato ao da presente publicação, de procedimento concursal de 

recrutamento e seleção de um Investigador Doutorado para o exercício 
de atividades no âmbito do Projeto de investigação NORTE -01 -0145-
-FEDER -028966 — SolarPerovskite: «New technological advances 
for the highly efficient perovskite solar cells», financiado pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa 
Operacional Regional do Norte (NORTE 2020) e com o apoio finan-
ceiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC). A in-
dicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, 
da composição do júri e dos critérios de seleção será publicitada na 
Bolsa de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento 
estará disponível no sítio eletrónico em http://www.eracareers.pt/ e em 
https://sigarra.up.pt/feup/pt/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12.

14 de novembro de 2018. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor 
João Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.

311845054 

 Aviso (extrato) n.º 17954/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Investigador Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, na redação da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna 
 -se público que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 
vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar do dia 
útil imediato ao da presente publicação, de procedimento concur-
sal de recrutamento e seleção de um Investigador Doutorado para o 
exercício de atividades no âmbito do Projeto POCI -01 -0145 -FEDER-
-028715 — MicroDelivery — Desenvolvimento de sistemas funcionais 
de libertação controlada por microencapsulação de compostos ativos e 
naturais, com interesse terapêutico, nutricional e tecnológico, finan-
ciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
através do COMPETE2020 — Programa Operacional Competitividade 
e Internacionalização (POCI) e com apoio financeiro da FCT/MCTES 
através de fundos nacionais (PIDDAC). A indicação dos requisitos 
formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri e 


