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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:

pelo prazo de 3 (três) anos, automaticamente renováveis por períodos
de um ano, até à duração máxima de 6 (seis) anos.
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.

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.

312172691

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.
25 de março de 2019. — O Reitor, Paulo Manuel Roque Águas.
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Edital (extrato) n.º 458-B/2019
Procedimento concursal de seleção internacional para a contratação
de 5 (cinco) doutorados 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 12 de março de 2019 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 30 dias
úteis, a contar da data de publicação do presente aviso, procedimento
concursal de seleção internacional para contratação de cinco doutorados, ao abrigo do Contrato-Programa celebrado com a Fundação para
a Ciência e a Tecnologia (FCT) no âmbito do Concurso Estímulo ao
Emprego Científico Institucional 2018, para o exercício de atividades
de investigação científica:
Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos Mediterrânicos
(MeditBio)
Ref.ª A — Um(a) doutorado(a) na área científica de Ciências Agrárias,
especialidade de Horticultura;
Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento
Humano (ICArEHB)
Ref.ª B — Um(a) doutorado(a) na área científica de Geologia/Paleontologia;
Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA)
Ref.ª C — Um(a) doutorado(a) na área científica de Direito, especialidade em Direito Internacional (Direito do Mar);
Ref.ª D — Um(a) doutorado(a) na área científica de Ciências do
Mar, especialidade em Geologia Marinha, Comunicação de Ciência e
Ciência & Arte;
Ref.ª E — Um(a) doutorado(a) na área científica de Ciências do Mar,
especialidade em Modelação.
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 €, na categoria de investigador júnior, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo,

25 de março de 2019. — O Reitor, Paulo Águas.

Edital n.º 458-C/2019
Por despacho de 20 de março de 2019, do Reitor da Universidade do
Algarve, encontra-se aberto, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar do dia
útil imediato à publicação do presente edital no Diário da República,
Concurso Documental Internacional para preenchimento de 1 vaga,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para Professor Auxiliar para a Faculdade de Ciências
e Tecnologia, grupo disciplinar de Ciências do Mar e do Ambiente, na
especialidade de Biologia Marinha ou Ecologia.
O procedimento é aberto ao abrigo do contrato programa celebrado
entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P e a Universidade
do Algarve, no âmbito do concurso estímulo ao emprego científico
institucional 2018, em conformidade com o disposto na alínea b) do
n.º 1 e n.º 3 do artigo 28.º do regulamento do emprego científico, publicado no Diário da República pelo Regulamento n.º 607-A/2017, de
22 de novembro.
O concurso será divulgado na Bolsa de Emprego Público (BEP), no
prazo de 2 dias úteis, após a publicação no Diário da República, nos
termos do Decreto-Lei n.º 78/2003, de 23 de abril, e no sítio da Internet
da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P e na Internet da Universidade, nas línguas portuguesa e inglesa, conforme previsto no n.º 1 do
artigo 62.º-A do Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU),
republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio.
O presente concurso rege-se pelos artigos 37.º a 51.º, 61.º e 62.º-A do
ECDU, e pelo Regulamento dos Concursos para Contratação de Pessoal das Carreiras Docentes da Universidade do Algarve, Regulamento
n.º 520/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 9
de junho de 2010, esgotando-se com o preenchimento da vaga.
No âmbito das competências conferidas pelas alíneas d), e) e q) do
artigo 92.º da Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro, reserva-se ao Reitor
a faculdade de, por razões ponderosas, proceder à anulação do concurso.
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente
uma política de igualdade de oportunidade 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 de admissão
a) Ser titular do grau de doutor em Biologia, Biologia Marinha ou
áreas afins
i) Os titulares do grau de doutor obtido no estrangeiro devem comprovar o reconhecimento do grau nos termos do Decreto-Lei n.º 66/2018,
de 16 de agosto e demais legislação aplicável.
ii) Os candidatos abrangidos pela alínea anterior que não façam prova
do reconhecimento, equivalência ou registo do grau até ao fim do prazo
de candidatura, serão admitidos condicionalmente, sendo excluídos
do concurso caso não cumpram as formalidades exigidas até à data da
decisão final.
b) Reunir os requisitos gerais para provimento em funções públicas
previstos na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que não estejam dispensados pelo ECDU.
c) Possuir o domínio falado e escrito das línguas portuguesa e inglesa.
II — Instrução da candidatura
1 — A candidatura deverá ser formalizada mediante requerimento
dirigido ao Reitor da Universidade do Algarve, disponibilizado na página web da Universidade do Algarve em https://www.ualg.pt/pt/srh/
concursos-pessoal-docente, podendo ser entregue:
a) Pessoalmente, nos Serviços de Recursos Humanos sitos no piso 0
do edifício da Biblioteca da Penha, no Campus da Penha, Universidade
do Algarve, em Faro; ou
b) Remetida pelo correio, sob registo, expedido até ao termo do prazo
fixado para apresentação de candidaturas, para: Serviços de Recursos
Humanos, Campus da Penha, Universidade do Algarve, 8005-139 Faro,
Portugal.

