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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Reitoria

Despacho n.º 644/2021

Sumário: Projeto científico/técnico-científico e/ou pedagógico — alteração ao Regulamento dos 
Concursos para a Contratação de Pessoal das Carreiras Docentes.

Tendo em consideração o n.º 4 dos artigos 4.º e 5.º do Regulamento dos Concursos para a 
Contratação de Pessoal das Carreiras Docentes na Universidade de Évora, publicado pelo Des-
pacho n.º 2433/2019 (2.ª série), de 11 de março, verifica -se ser necessário uniformizar os termos 
em que deve ser apresentado o projeto referido.

Nessas condições, após consulta aos Conselhos Científicos/Técnico -Científico das diferentes 
Unidades Orgânicas e aprovação pelo Conselho Científico da Universidade no dia 26/05/2020 
(reunião por videoconferência), foi aprovado o texto, que se anexa e que faz parte integrante deste 
despacho o qual explicita o que é o Projeto Científico e/ou Pedagógico (artigo 4.º do Regulamento 
dos Concursos para a Contratação de Pessoal das Carreiras Docentes na Universidade de Évora, 
publicado pelo Despacho n.º 2433/2019 (2.ª série), de 11 de março) e o Projeto Técnico -Científico 
e/ou Pedagógico.

Os editais de abertura de concursos devem obrigatoriamente remeter para este texto o qual 
deve ser disponibilizado em acesso aberto na internet dos Serviços Administrativos — Divisão de 
Recursos Humanos — Concursos.

Aos concursos internos, para progressão da carreira, se autorizados, tal como aprovado em 
Conselho Científico da Universidade, não se aplica este requisito.

22/12/2020. — A Reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas.

ANEXO

Projeto científico/técnico -científico e/ou pedagógico

(Anexo ao Despacho Reitoral n.º 85/2020, de 1 de junho)

Sempre que num edital para preenchimento de uma vaga para professor/ investigador for 
solicitada a apresentação de um projeto Científico/Técnico -Científico e/ou Pedagógico, o mesmo 
deve cumprir os seguintes requisitos obrigatórios:

1 — Ter no máximo de 5 mil palavras;
2 — Apresentar uma proposta de investigação concisa e uma estratégia para a formação na 

área disciplinar do concurso, evidenciando o caráter inovador do projeto, sua relação com a estra-
tégia da Universidade, bem como a sua potencial interação com outras unidades de investigação 
ou unidades orgânicas da Universidade, especialmente da... (inserir o nome da Unidade Orgânica 
à qual pertence o departamento/centro para o qual o concurso é aberto). O aspeto científico deve 
estar relacionado com a componente pedagógica que o candidato pretende implementar;

3 — Como num documento científico, enquadrar o projeto em termos de estado da arte, ma-
teriais e métodos;

4 — Apresentar uma estratégia para atração de recursos humanos e de financiamento que 
suportem o desenvolvimento e consolidação da estratégia de investigação proposta. O candidato 
deve adicionar resultados anteriores da sua investigação que possam suportar a proposta apre-
sentada;

5 — Conter um breve resumo das referências bibliográficas mais recentes bem como um 
resumo dos resultados esperados.
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