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PARTE D
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

MINISTÉRIO PÚBLICO

Despacho n.º 8224/2017

Procuradoria-Geral da República

Nos termos previstos no despacho do Secretário de Estado da Administração Judiciária de 20 de janeiro de 2005, publicado com o n.º 2732/2005,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 25, de 4 de fevereiro, e no despacho
do Secretário de Estado da Justiça de 31 de março de 2004, publicado
com o n.º 7546/2004, no Diário da República, 2.ª série, de 16 de abril,
e após audição do conselho consultivo, o grupo de trabalho responsável
pelo projeto de informatização da jurisprudência do Supremo Tribunal
Administrativo passará, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2017, a ter
a seguinte composição: Juízes Conselheiros Dr. António José Pimpão, que
coordenará, Dr. Joaquim Casimiro Gonçalves e Dr. Carlos Luís Medeiros
de Carvalho, e o Procurador-Geral Adjunto Dr. Joaquim Baltazar Pinto.
29 de agosto de 2017. — O Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Vítor Manuel Gonçalves Gomes.
310749149

Conselho Superior do Ministério Público
Despacho (extrato) n.º 8225/2017
Licenciado Domingos André Pires Caldeira, Procurador da República a exercer funções na comarca de Lisboa — Juízo do Trabalho do Barreiro, cessa funções por efeito de aposentação por
incapacidade.
29 de agosto de 2017. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
310747497

PARTE E
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Edital n.º 695/2017
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 Coordenador, na área disciplinar de Ciências
da Saúde, subárea de Enfermagem.
O presente concurso, aberto por despacho de 29 de agosto de 2017,
do Reitor da Universidade de Aveiro, rege-se pelas disposições constantes do artigo 15.º e seguintes do Estatuto da Carreira do Pessoal
Docente do Ensino Superior Politécnico, adiante designado por ECPDESP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 69/88, de 3 de março, com a nova redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterada
pela Lei n.º 7/2010, 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 19.º do ECPDESP: ser titular do grau de
doutor ou do título de especialista, na área ou área afim daquela para
que é aberto concurso, obtido há mais de cinco 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:
a) 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;
b) Cópia de trabalhos que hajam sido selecionados pelo candidato
como mais representativos do seu curriculum vitae, até um máximo
de dois;
c) Relatório sobre os conteúdos, métodos de ensino e bibliografia
numa disciplina da área em que é aberto o concurso;
d) Projeto científico-pedagógico: Documento que permita sustentar uma futura carta de missão e que deverá incluir uma proposta das
atividades que o candidato pretende desenvolver durante os primeiros
cinco anos da sua atividade como Professor Coordenador, explicitando
a forma como poderá contribuir para o progresso e desenvolvimento
da área disciplinar nas vertentes científica, pedagógica e da cooperação
com a sociedade;
e) 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;
f) 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;
g) Quaisquer outros elementos que o candidato considere relevantes.
2.3 — Do curriculum vitae deve constar:
a) Identificação completa;
b) Forma de contacto, morada, telefone e endereço eletrónico;
c) Categoria, grupo ou disciplina, tempo de serviço como docente e
instituição de ensino superior universitária ou politécnica a que pertence,
sempre que aplicável;
d) Especialidade adequada a área disciplinar para que foi aberto o
concurso;

