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sendo:
CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EAC = entrevista de avaliação de competências.
Tendo em conta a celeridade necessária em razão da urgência deste
recrutamento, os métodos de seleção serão utilizados de forma faseada,
conforme disposto no artigo 8.º da referida portaria, e assumem caráter
eliminatório, sendo excluídos os candidatos que obtenham valoração
inferior a 9,5 valores em cada método de seleção, o que determina a
sua não convocação para o método seguinte.
16 — A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada,
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida, nos termos
do artigo 11.º da Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril.
17 — A entrevista de avaliação de competências visa obter, através
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências consideradas
essenciais para o exercício da função, nos termos do artigo 12.º Portaria
n.º 145-A/2011, de 06 de abril.
18 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, os critérios de apreciação e de ponderação do método de seleção, bem como o sistema de classificação final
dos candidatos, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das
atas das reuniões do júri do procedimento, as quais serão facultadas aos
candidatos, sempre que solicitadas.
19 — A composição do júri será a seguinte:
Presidente: Prof.ª Doutora Maria Isabel Ribeiro Dias — Diretora do
Hospital Veterinário da UTAD
Vogais efetivos:
Prof. Doutor Filipe da Costa Silva
Dra. Eliana da Costa Henriques de Barros
Vogais suplentes:
Prof. Doutor Carlos Alberto Antunes Viegas
Prof.ª Doutora Ana Celeste Andrade Martins de Carvalho Bessa
O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
20 — Exclusão e notificação dos candidatos: os candidatos excluídos são notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b),
c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, para a realização da audiência dos interessados nos termos
do Código do Procedimento Administrativo. As alegações a proferir
pelos mesmos devem ser feitas em formulário tipo para o exercício
do direito de participação aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009,
do Ministro de Estado e das Finanças, disponível na página eletrónica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no endereço
www.utad.pt.
21 — A lista unitária, depois de homologada, é publicada na 2.ª série
do Diário da República, afixada nas instalações da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, e disponibilizada na sua página
eletrónica.
22 — Quotas de emprego: de acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
Os candidatos devem declarar no n.º 8.1 do formulário de candidatura,
o respetivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, nos termos do
diploma supra mencionado.
23 — Em tudo que não se encontre previsto no presente aviso, o
procedimento rege-se pelas disposições constantes da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Declaração de
Retificação n.º 2-A/2008, de 24 de abril, Lei n.º 64-A/2008, de 31 de
dezembro, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, Constituição da República Portuguesa e Código do Procedimento
Administrativo.
11 de fevereiro de 2014. — O Reitor, António Augusto Fontainhas
Fernandes.
207610828

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Aviso n.º 2663/2014
Nos termos do disposto na Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, publica-se
a lista de subsídios concedidos por estes Serviços, no segundo semestre
de 2013, na seguinte rubrica: 04 07 01 — transferências — instituições — particulares:
Associação Académica da UTAD:
2.º semestre de 2013 — 60.000,00 €
10 de fevereiro de 2014. — A Administradora, Elsa Justino.
207606981

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho (extrato) n.º 2795/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 11
de outubro de 2013:
Gilberto Manuel Simões Pato — autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de
Beja, como assistente convidado, em regime de acumulação de 40 %,
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice
100, com início a 14 de outubro de 2013 e termo a 21 de fevereiro de
2014. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
7 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Beja, Vito Carioca.
207603538
Despacho (extrato) n.º 2796/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 11 de
outubro de 2013:
João da Cruz Largueiras Valadas — autorizado o contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico
de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo parcial de
40 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1,
índice 100, com início a 14 de outubro de 2013 e termo a 28 de fevereiro
de 2014. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
10 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Beja, Vito Carioca.
207607904
Despacho (extrato) n.º 2797/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 11
de outubro de 2013:
Sónia Isabel Nunes de Castro — autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de
Beja, como professor adjunto convidado, em regime de acumulação de
30 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1,
índice 185, com início a 14 de outubro de 2013 e termo a 21 de fevereiro
de 2014. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos.)
10 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Beja, Vito Carioca.
207607937
Despacho (extrato) n.º 2798/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 11
de outubro de 2013:
José Francisco Xavier — autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico de Beja,
como professor adjunto convidado, em regime de exclusividade, com a
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185,
com início a 14 de outubro de 2013 e termo a 31 de agosto de 2014.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)
10 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Beja, Vito Carioca.
207607345

