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31 de janeiro de 2017. — A Juíza de Direito (em regime de estágio),
Leonor Beatriz Pinto do Vale.
310277526

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Deliberação (extrato) n.º 166/2017
Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura, de
24.01.2017, foi renovada a comissão de serviço, como inspetora judicial,
pelo período de 3 anos, à Exma. Juíza Desembargadora do Tribunal da
Relação do Porto, Dr.ª Maria do Carmo Saraiva de Menezes da Silva
Dias, nos termos dos artigos 53.º, 54.º, n.os 1, 2 e 3, 55.º e 56.º, n.º 1,
alínea a) do EMJ.
17 de fevereiro de 2017. — O Juiz-Secretário, Carlos Castelo
Branco.
310277201

PARTE E
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Edital n.º 127/2017
Doutor Manuel António Cotão de Assunção, Professor Catedrático
e Reitor da Universidade de Aveiro, faz saber que, pelo prazo de trinta
dias úteis contados do dia útil imediato àquele em que o presente edital
for publicado no Diário da República, se encontra aberto concurso documental, de âmbito internacional, para recrutamento de 1 (um) posto
de trabalho de Professor Associado, na área disciplinar de Ciências e
Engenharia do Ambiente.
O presente concurso, aberto por despacho de 22 de dezembro de
2016, do Reitor da Universidade de Aveiro, rege-se pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, adiante designado por ECDU, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com a nova redação
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterada
pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, e pela demais legislação e normas
regulamentares aplicáveis, designadamente pelo Regulamento Interno
dos Concursos para a Contratação de Pessoal Docente em Regime de
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, adiante designado por
Regulamento, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 222,
de 16 de novembro de 2010.
1 — Requisitos de admissão:
1.1 — Constitui requisito de admissão ao concurso, em conformidade
com o que determina o artigo 41.º do ECDU: ser titular do grau de
doutor há mais de 5 anos.
1.2 — Os opositores ao concurso detentores de habilitações obtidas
no estrangeiro devem comprovar o reconhecimento, equivalência ou
registo do grau de doutor, nos termos da legislação aplicável.
2 — Formalização das candidaturas:
As candidaturas são apresentadas através de requerimento dirigido
ao Reitor da Universidade de Aveiro, nos seguintes termos e condições:
2.1 — O requerimento deve conter, entre outros, os seguintes elementos:
a) Identificação do concurso;
b) Identificação do candidato pelo nome completo, data de nascimento,
nacionalidade e endereço postal e eletrónico;
c) Indicação da categoria e da instituição onde presta serviço docente,
quando aplicável;
d) Indicação dos graus detidos pelo candidato;
e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os elementos
ou factos constantes da candidatura.
2.2 — O requerimento é acompanhado da seguinte documentação:
Cópia do curriculum vitae contendo todas as informações pertinentes
para a avaliação da candidatura tendo em consideração os critérios de seleção e seriação constantes do ponto 5 do presente edital, recomendando-se que o mesmo seja organizado de acordo com os subfatores de avaliação discriminados abaixo, no ponto 6;
Cópia de trabalhos que hajam sido selecionados pelo candidato como
mais representativos do seu curriculum vitae, até um máximo de dois;

Relatório sobre os conteúdos, métodos de ensino e bibliografia numa
disciplina da área em que é aberto o concurso;
Documento que evidencie de forma objetiva o número das citações às
publicações indicadas no currículo e explicação do método usado para
a contagem, com o detalhe suficiente para que o júri possa reproduzir
o procedimento, de acordo com o ponto 6.1.1;
Declaração do candidato sob compromisso de honra na qual assegure
não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o
exercício das funções que se propõe desempenhar, possuir a robustez
física e o perfil psíquico exigidos para o exercício das funções e ter
cumprido as leis da vacinação obrigatória;
Quaisquer outros elementos que o candidato considere relevantes.
2.3 — Do curriculum vitae deve constar:
Identificação completa;
Forma de contacto, morada, telefone e endereço eletrónico;
Categoria, grupo ou disciplina, tempo de serviço como docente e
instituição de ensino superior universitária ou politécnica a que pertence,
sempre que aplicável;
Especialidade adequada a área disciplinar para que foi aberto o concurso;
Cópia de certificados de habilitações com a respetiva classificação ou
outro documento idóneo legalmente reconhecido para o efeito;
Documentos comprovativos de todos os elementos identificados nas
alíneas a), c), d) e e) do ponto 2.3.
2.4 — Os candidatos pertencentes à Universidade de Aveiro ficam
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que constem do seu processo individual.
2.5 — Forma de apresentação da candidatura:
2.5.1 — A apresentação da candidatura, podendo ser apresentada
em língua portuguesa ou inglesa, é efetuada por via eletrónica para o
endereço da Área dos Recursos Humanos da Universidade de Aveiro
(sgrhf-concursos@ua.pt), até à data limite fixada neste Edital.
2.5.2 — Na apresentação da candidatura por via eletrónica é obrigatória a emissão de uma mensagem comprovativa da validação eletrónica
da mesma.
2.5.3 — As instruções para a apresentação da candidatura, em suporte
digital, encontram-se disponíveis na área de Concursos e Ofertas de
Emprego da área dos Recursos Humanos, no endereço https://www.
ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15031.
2.6 — O incumprimento do prazo de apresentação da candidatura
fixado, bem como a falta de apresentação ou a apresentação fora do
prazo dos documentos referidos nas alíneas a) a e) do n.º 2.2 determinam
a exclusão da candidatura.
2.7 — Nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 50.º do ECDU, o
júri pode, sempre que o entenda necessário, solicitar aos candidatos a
entrega de documentação complementar relacionada com o currículo
apresentado, determinando o prazo para o efeito.

