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projetos que coordenou e em que participou ou supervisionou do ponto
de vista da saúde pública/epidemiologia/estatística, sendo considerado
o grau de inovação do projeto, participação em atividades de avaliação
de natureza académica/hospitalar (Peso de 50 %);
c) Experiência em gestão clínica/hospitalar — avaliada pela
experiência comprovada na carreira clínica/hospitalar incluindo capacidade de organizar e liderar equipas e desenvolver projetos de investigação clínica/movimento assistencial (Peso de 10 %);
d) Plano de desenvolvimento de carreira — será avaliada a potencial
contribuição do documento submetido para o desenvolvimento científico
e pedagógico da área disciplinar em que insere no âmbito deste concurso,
com o objetivo de promover as atividades de ensino e investigação a ela
associadas (Peso de 20 %).
3 — Outras atividades relevantes (com o peso relativo de 20 %) — Na
avaliação de outras atividades relevantes serão considerados os seguintes
fatores:
a) Participação em atividades de gestão em instituições de ensino
superior/cuidados clínicos ou de investigação ou em outras entidades de
caráter científico, tecnológico ou cultural que desenvolvam atividades
relevantes no âmbito da missão das anteriores (Peso de 80 %);
b) Participação no desenvolvimento de projetos de extensão incluindo
divulgação científica e divulgação institucional e valorização económica
e social do conhecimento, e de prestação de serviços à comunidade
científica/educacional, ao tecido económico-produtivo e/ou à sociedade
em geral. Organização de eventos científicos (Peso de 20 %);
VI — Processo de seleção
1 — Numa primeira reunião, que poderá decorrer por teleconferência, por decisão do presidente do júri, e após análise e admissão
das candidaturas, o júri decide sobre a aprovação dos candidatos em
mérito absoluto.
Para tal, cada elemento do júri apresenta as candidaturas que entende
não atingirem o patamar referido no n.º 5 do ponto II, através de propostas escritas fundamentadas. Procede-se depois à votação de cada uma
dessas propostas, em conformidade com o estatuído na alínea b) do n.º 1
do artigo 50.º do ECDU, não sendo admitidas abstenções.
Uma candidatura é rejeitada em mérito absoluto se pelo menos uma
proposta nesse sentido obtiver uma maioria de votos favoráveis, de entre
os membros do júri presentes na reunião.
A decisão final sobre cada proposta, bem como o número de votos
recolhidos por cada uma delas, e respetivas fundamentações, fazem
parte integrante da ata.
2 — Numa segunda reunião, o júri elabora a lista ordenada dos candidatos que tenham sido aprovados em mérito absoluto por meio de uma
sequência de votações, usando o método de classificação e de seriação
especificado a seguir.
Antes de se iniciarem as votações, cada membro do júri apresenta
um documento escrito, que será depois entregue para a ata, com a sua
ordenação dos candidatos, a qual se fundamenta na avaliação que faz do
desempenho científico, da capacidade pedagógica, e de outras atividades
relevantes, com os respetivos pesos relativos. Nas várias votações, cada
membro do júri respeitará sempre a ordenação que apresentou e não são
admitidas abstenções.
A primeira votação destina-se a determinar o candidato a colocar em
primeiro lugar na lista ordenada:
Se um candidato obtiver mais de metade dos votos, esse candidato é
colocado em primeiro lugar na lista ordenada;
Se dois candidatos obtiverem cada um exatamente metade dos votos,
o presidente do júri desempata, escolhendo aquele que é colocado em
primeiro lugar na lista ordenada;
Se nenhum destes dois casos ocorrer, realiza-se uma nova votação
depois de retirados os candidatos que não obtiveram votos na primeira
votação e eliminado também o candidato menos votado, que tenha
obtido pelo menos um voto;
No caso de haver mais do que um candidato na posição de menos
votado, faz-se uma votação apenas sobre esses candidatos para decidir
qual eliminar. Para esta votação, os membros do júri votam obrigatoriamente no candidato que está mais abaixo na sua seriação. Se nesta
votação persistir empate entre dois ou mais candidatos, o presidente do
júri decide qual o candidato a eliminar de entre eles;
Depois de eliminar esse candidato e os candidatos que não obtiveram
votos na primeira votação, vota-se novamente para o candidato a colocar
em primeiro lugar, repetindo, se necessário, o processo acima descrito,
até um candidato obter mais de metade dos votos para o primeiro lugar.
Uma vez colocado um candidato no primeiro lugar da lista ordenada,
retira-se esse candidato do escrutínio e repete-se o processo para o
segundo lugar, e assim sucessivamente, até se obter uma lista ordenada
de todos os candidatos.
19 de dezembro de 2018. — O Reitor, Paulo Águas.
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Edital (extrato) n.º 50/2019
Procedimento concursal de seleção internacional para a contratação de um(a) doutorado(a) ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de
19 de julho.
1 — Por despacho de 18 de novembro de 2018 do Reitor da Universidade do Algarve, e nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 1 de
julho, faz-se público que se encontra aberto pelo prazo de 20 dias úteis, a
contar da data de publicação do presente aviso, procedimento concursal
de seleção internacional para a contratação de um (a) doutorado (a) de
nível inicial, para o exercício de atividades de investigação científica
na área científica de Biologia do Desenvolvimento ou áreas afins, no
âmbito do projeto “O despertar do oócito: reativação transcricional
após um estado quiescente prolongado”, financiado pela Fundação para
Ciência e Tecnologia (FCT) e pelos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEEI), através do Portugal 2020 — Programa Operacional
Regional do Algarve (CRESC 2020), para o Centro de Biomedicina da
Universidade do Algarve.
2 — O recrutamento é feito de entre doutorados nacionais, estrangeiros e apátridas que sejam detentores de um currículo científico e
profissional que revele um perfil adequado à atividade a desenvolver.
3 — Os doutorados são contratados pelo nível remuneratório 33 da
Tabela Remuneratória Única, a que corresponde a remuneração base
mensal de 2.128,34€, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções equiparadas
às de Investigador Auxiliar.
4 — O aviso integral do procedimento concursal será disponibilizado
na Bolsa de Emprego Público (BEP), no endereço www.bep.gov.pt, e nos
sítios na internet da FCT, I. P., em www.eracareers.pt/ e da Universidade
do Algarve, em www.ualg.pt, nas línguas portuguesa e inglesa.
27 de dezembro de 2018. — O Reitor, Paulo Águas.
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UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Aviso n.º 647/2019
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessaram funções,
por aposentação, os seguintes trabalhadores da Universidade da Beira
Interior, no ano civil de 2017:
Com efeitos a 1 de outubro:
Doutor Frederico Nuno Vicente Lopes, Professor Auxiliar da Faculdade de Artes e Letras
Com efeitos a 1 de dezembro:
Doutor Carlos Manuel Pereira Cabrita, Professor Catedrático da
Faculdade de Engenharia;
Doutor Pedro Ferreira Guedes de Carvalho, Professor Auxiliar da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
Com efeitos a 1 de setembro:
Fernanda Maria Guterres Neves Leal Sequeira, Assistente Técnica
na DRH.
Por limite de idade:
Doutor José Manuel Lage Campelo Calheiros, Professor Catedrático
da Faculdade das Ciências da Saúde.
19/11/2018. — O Administrador, Vasco Lino.
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UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Edital n.º 51/2019
Torna-se público que, por meu despacho exarado a 14/12/2018, se
encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis a contar do dia útil imediato ao da publicação do presente Edital no Diário da República,
concurso internacional para ocupação de dois postos de trabalho da
carreira docente universitária, na categoria de Professor Auxiliar, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a área disciplinar de Turismo, da Faculdade de Letras

