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e fundamentados acerca do referido relatório, elaborados e subscritos 
pelos Doutores João Pedro Mendes da Ponte, professor catedrático do 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e Paulo Maria Bastos 
da Silva Dias, professor catedrático e reitor da Universidade Aberta, 
os professores catedráticos, associados e auxiliares com contrato por 
tempo indeterminado pertencentes ao conselho científico, na reunião de 
30 de maio de 2012 deliberaram, por unanimidade, a favor da proposta 
de contratação da Doutora Isolina Rosa Pereira de Oliveira por tempo 
indeterminado, findo o período experimental de cinco anos.

1 de junho de 2012. — O Presidente do Conselho Científico, Doutor 
João Luís Cardoso, professor catedrático.

(Isento de visto do T. C.)
10 de setembro de 2012. — A Chefe de Equipa da Área Operativa 

dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de 
Almeida Costa.

206422225 

 Despacho (extrato) n.º 13156/2012
Por despacho de 3 de julho de 2012 do Reitor da Universidade 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 integral com exclusividade, como profes-
sora auxiliar convidada, auferindo a remuneração ilíquida mensal corres-
pondente ao escalão 1, índice 195, para o exercício de funções docentes 
no Departamento de Humanidades (DH), para o ano letivo 2012/2013, 
com efeitos a partir de 01 de outubro de 2012 e fim a 31 de março de 2013.

28 de setembro de 2012. — A Chefe de Equipa da Área Operativa 
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de 
Almeida Costa.

206421642 

 Edital n.º 870/2012
Por despacho de 27 de setembro de 2012 do Reitor da Universidade 

Aberta, pela competência conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 92.º 
da Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro, faz -se saber que se procede à aber-
tura de Concurso documental internacional para preenchimento de 1 vaga 
para Professor Auxiliar da área científica de gestão, na modalidade de con-
trato por tempo indeterminado, com um período experimental de 5 anos, 
esgotando -se o concurso com o preenchimento da vaga posta a concurso.

As candidaturas deverão ser entregues no prazo de 30 dias úteis, 
contados a partir do dia imediato à publicação do presente edital no 
Diário da República.

O candidato selecionado será integrado no Departamento de Ciências 
Sociais e Gestão e envolvido no ensino do mesmo departamento.

O presente concurso rege -se pelas disposições constantes dos arti-
gos 37.º a 51.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU) 
republicado em anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, 
com as alterações previstas na Lei n.º 8/2010, de 13 de maio.

O presente concurso será divulgado no sítio do emprego científico 
da Fundação para a Ciência e Tecnologia e na BEP (Bolsa de Emprego 
Pública), no prazo de dois dias úteis, após a publicação no Diário da 
República, nos termos do Decreto -Lei n.º 78/2003, de 23 de abril.

O despacho conjunto n.º 373/2000, de 31 de março, do Ministro 
da Reforma do Estado da Administração Pública e Ministra para a 
Igualdade, determina a obrigatoriedade de nos concursos de ingresso e 
acesso se proceda à seguinte menção: «Em cumprimento da alínea h) do 
artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.»

I — Requisitos gerais e especiais de admissão — em conformidade 
com o disposto no artigo 41 -A do Estatuto da Carreira Docente Univer-
sitária (ECDU), publicado em anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2009 de 31 
de agosto, poderão apresentar -se ao concurso os candidatos titulares do 
grau de Doutor em Gestão.

II — Instruções do Requerimento de Admissão — de acordo com 
o Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU) publicado em 
anexo ao Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, o requerimento 
de admissão ao concurso é instruído obrigatoriamente pelos seguintes 
documentos:

1 — O requerimento e acompanhado da seguinte documentação:
a) Dois exemplares em papel do curriculum vitae detalhado, datado 

e assinado, e um exemplar em formato digital do referido curriculum;
b) Dois exemplares de 5 (cinco) trabalhos selecionados pelo candidato 

como mais representativos, sendo um em papel e outro em formato 
digital;

c) Dois exemplares de um projeto pedagógico — científico a desen-
volver numa unidade curricular das existentes ou a criar da área cientí-
fica do concurso, incluindo o programa, o planeamento de conteúdos, 
a estratégia pedagógica e metodológica de ensino — aprendizagem, 
a bibliografia e as metodologias de avaliação e seu enquadramento, 
numa perspetiva de integração longitudinal com temas a desenvolver 
no âmbito da área científica de Gestão, sendo um em papel e outro em 
formato digital;

d) Certificado comprovativo da titularidade de grau académico em 
área adequada ao concurso;

e) Fotocópia do bilhete de identidade ou documento equivalente;
f) Certificado do registo criminal do qual conste que o candidato não 

se encontra inibido do exercício de funções públicas ou não interdito 
para o exercício das funções que se propões desempenhar;

g) Atestado de robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao 
exercício das funções;

h) Boletim de vacinação obrigatória devidamente atualizado;
i) Outros diplomas ou certificados comprovando o referido no cur-

riculum vitae;
j) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem possíveis 

de influenciarem a apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo 
de preferência legal, os quais, todavia, serão tidos em conta pelo júri se 
devidamente comprovados e se este assim o entender;

k) Dois exemplares de uma carta de motivação, uma em papel e outra 
em formato digital.

2 — Os candidatos pertencentes a Universidade Aberta ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos 
que constem do seu processo individual.

3 — O incumprimento do prazo de apresentação da candidatura fi-
xado, bem como a falta de apresentação ou a apresentação fora do 
prazo dos documentos de entrega obrigatória, determinam a exclusão 
da candidatura.

4 — O requerimento e os restantes documentos de candidatura devem 
ser apresentados em língua portuguesa.

III — Os documentos a que aludem a alíneas d) a g) do n.º II, podem 
ser dispensados desde que os candidatos declarem no requerimento 
sob compromisso de honra, em alíneas separadas, a situação em que se 
encontrem relativamente a cada um desses requisitos.

IV — A candidatura deverá ser formalizada mediante requerimento 
dirigido ao Reitor da Universidade Aberta, podendo ser entregue:

a) Pessoalmente nos Serviços de Recursos Humanos, Edifício Inova-
ção I, Corpo 2 — Piso 0, 2740 -122 Porto Salvo, Portugal;

b) Ou remetida pelo correio, sob registo, expedido até ao termo do 
prazo fixado para apresentação de candidaturas, para: Serviços de Re-
cursos Humanos, Edifício Inovação I, Corpo 2, Piso 0, 2740 -122 Porto 
Salvo, Portugal.

Adicionalmente os candidatos deverão enviar obrigatoriamente por 
correio eletrónico (rh@uab.pt), em formato pdf, até às 17h00 do úl-
timo dia do prazo de abertura do concurso, os seguintes documentos: 
o curriculum vitae detalhado, datado e assinado a proposta do projeto 
pedagógico -científico a desenvolver e a carta de motivação

A Universidade notificará os candidatos da admissão ou exclusão das 
candidaturas apresentadas.

V — Composição do Júri:
Presidente: Doutor João Luís Serrão da Cunha Cardoso, Presidente 

do Conselho Cientifico da Universidade Aberta, por delegação de com-
petências;

Vogais: Doutor Albino Pedro Anjos Lopes, Professor Catedrático, 
do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade 
Técnica de Lisboa; Doutor Fausto José Robalo Amaro, Professor Ca-
tedrático do Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da Uni-
versidade Técnica de Lisboa; Doutor António Mendonça, Professor 
Catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade 
Técnica de Lisboa; Doutor Nelson José dos Santos António, Professor 
Catedrático, do Instituto Universitário de Lisboa; Doutor Fernando 
Martins Vicente Nascimento, Professor Associado com Agregação, do 
Instituto Superior de Ciências e Sociais e Políticas, da Universidade 
Técnica de Lisboa; Doutor Manuel de Jesus Farto, Professor Associado 
(aposentado), do Instituto Superior de Economia e Gestão, da Univer-
sidade Técnica de Lisboa.

VI — Critérios de avaliação em mérito absoluto — se no cômputo 
total das pontuações da apreciação curricular obtidas de acordo com os 
critérios utilizados para a seriação dos candidatos admitidos, os candi-
datos que não obtiverem um mínimo de 50% consideram -se excluídos.

No caso de não aprovação em mérito absoluto, o júri procede à audiên-
cia prévia dos candidatos excluídos que, querendo, podem pronunciar -se 
no prazo de dez dias.
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VII — Critérios de seleção e seriação em mérito relativo:
1 — Desempenho científico na área científica de Gestão (50%):
a) A quantidade e qualidade da produção científica do candidato 

especialmente das obras indexadas internacionalmente (60%);
b) A liderança e ou participação relevante em projetos financiados e 

com resultados avaliados (30%);
c) A organização e a participação na organização de eventos cien-

tíficos nacionais e internacionais e em outros grupos de trabalho, de-
signadamente como avaliador de projetos e de trabalhos submetidos a 
publicação (10%).

2 — Capacidade pedagógica (40%):
a) Atividades letivas em instituições de ensino superior, com relevân-

cia para as desenvolvidas em ensino a distância (25%);
b) Publicações de índole pedagógica, bem como o desenvolvimento 

e produção de materiais pedagógicos especialmente para o ensino a 
distância (10%);

c) Desenvolvimento de novos programas de disciplinas, criação e 
coordenação de novos cursos ou programas de estudos (15%);

d) Projeto pedagógico -científico sobre uma unidade curricular exis-
tente ou a criar da área científica do concurso (30%);

e) Orientação de teses de doutoramento e dissertações de mestrado 
já concluídas (20%);

3 — Outras atividades relevantes (10%):
a) Exercício de cargos e funções em instituições de ensino superior 

ou de investigação ou em outras entidades de carácter científico ou 
tecnológico que desenvolvam atividades relevantes no âmbito da missão 
das anteriores (25%);

b) Ações ou publicações de divulgação científica ou tecnológica (25%);
c) Atividades de avaliação de natureza académica, designadamente 

como arguente de provas públicas ou participação em júris de concursos 
académicos (25%).

d) Prestação de serviços e consultadoria à comunidade científica e 
educacional, bem como ao tecido económico -produtivo e à sociedade 
em geral (25%);

VIII — Documentação complementar — sempre que considere ne-
cessário, o júri solicitará aos candidatos documentação complementar 
relacionada com o curriculum vitae apresentado.

IX — Método de classificação — o júri procederá de seguida à se-
riação dos candidatos aprovados em mérito absoluto, considerando os 
critérios e parâmetros de avaliação, bem como os fatores de ponderação, 
constante do presente edital.

X — Ordenação e metodologia de votação:
1 — A ordenação dos candidatos deve ser fundamentada na avaliação 

feita com base nos critérios e parâmetros de avaliação e correspondentes 
fatores de ponderação constantes do presente edital.

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

3 — Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a orde-
nação que apresentou, não sendo admitidas abstenções.

4 — O júri utilizará a seguinte metodologia de votação, para a forma-
ção da maioria absoluta na ordenação final dos candidatos:

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 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. No caso de 
ter havido empate entre dois ou mais candidatos na posição de menos 
votado, e houver pelo menos um que não ficou nessa posição, faz -se 
uma votação apenas sobre esses candidatos que ficaram em último lu-
gar, para os desempatar. Se nesta votação restrita o empate persistir em 
relação ao mesmo conjunto de elementos, o Presidente do júri decide 
qual o candidato a eliminar. Se o empate persistir, mas em relação a um 
conjunto diferente de candidatos, repete -se, nesse caso, o processo de 
desempate. O processo repete -se até um candidato obter mais de metade 
dos votos para o primeiro lugar. Retirado esse candidato, repete -se todo 
o processo para o segundo lugar, e assim sucessivamente, até se obter 
uma lista ordenada de todos os candidatos admitidos.

Para cada um dos subcritérios acima referidos, cada elemento do júri 
deverá dar as suas classificações aos candidatos numa escala de 0 a 20.

Estas classificações, serão multiplicadas pela percentagem indicada 
para cada um dos subcritérios, cujo somatório final resultará na clas-
sificação curricular para cada um dos candidatos, atribuída por cada 
membro do júri.

Considerando os aspetos a que se referem os números anteriores, o 
júri deve proceder à elaboração de uma lista ordenada dos candidatos 
que tenham sido aprovados em mérito absoluto.

E para constar lavrou -se o presente edital que será divulgado de 
acordo com o estipulado no artigo 62.º -A do Estatuto da Carreira Do-
cente Universitária.

28 de setembro de 2012. — A Chefe de Equipa da Área Operativa 
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de 
Almeida Costa.

206423902 

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Reitoria

Despacho n.º 13157/2012
Nos termos do n.º 1 do Artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 

21.06, nomeio, para deliberar sobre o pedido de reconhecimento de 
habilitações ao grau de mestre apresentado nesta Universidade por Lúcia 
Soraya Tavares de Borja, os seguintes elementos:

Doutor Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira, Professor Catedrá-
tico da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade 
de Coimbra.

Doutor Ermelindo Manuel Bernardo Peixoto, Professor Catedrático 
da Universidade dos Açores, que presidirá.

Doutora Maria Teresa Pires de Medeiros, Professora Catedrática da 
Universidade dos Açores.

28 de setembro de 2012. — A Vice -Reitora, Rosa Maria Baptista 
Goulart.

206422703 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 13322/2012
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento 
concursal comum destinado ao recrutamento para ocupação de um 
posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa 
de pessoal da Universidade de Coimbra, mediante a constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, publicado 
sob o Aviso n.º 16315/2011, Diário da República, 2.ª série, n.º 160, 
de 22/08/2011, homologada por despacho do Senhor Vice -Reitor da 
Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Henrique Santos do Carmo 
Madeira, exarado a 13/09/2012, foi afixada nas instalações do Serviço 
de Gestão de Recursos Humanos, do Centro de Serviços Comuns, da 
Administração desta Universidade, sitas no piso 1 do Edifício da Fa-
culdade de Medicina, Polo I da Universidade de Coimbra, Rua Larga. 
3004 -504 Coimbra, e disponibilizada na página eletrónica deste serviço 
(url:www.uc.pt/drh).

Consideram -se ainda notificados do ato de homologação da lista 
de ordenação final, conforme estatuído nos n.os 4 e 5, do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e pela via prevista na alínea d) 
do n.º 3 do artigo 30.º do mesmo diploma legal, os candidatos, incluindo 
os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de 
seleção.

1/10/2012. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 
Ana de Campos Cruz.

206424591 

 Aviso n.º 13323/2012
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento 
concursal comum destinado ao recrutamento para ocupação de cinco 
postos de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa 
de pessoal da Universidade de Coimbra, mediante a constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, publicado 
sob o Aviso n.º 16417/2011, Diário da República, 2.ª série, n.º 161, 
de 23/08/2011, homologada por despacho do Senhor Vice -Reitor da 




