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trativo, subdelego a competência para a presidência de júris de provas
de doutoramento nos Presidentes das Unidades Orgânicas seguidamente
indicados, com possibilidade de subdelegação nos termos definidos na
circular anexa, e que faz parte integrante do presente despacho:
Doutor Maria Manuela Sansonetty Gonçalves Corte-Real — Presidente
da Escola de Ciências;
Doutora Maria Helena Costa Carvalho Sousa — Presidente do Instituto de Ciências Sociais;
Doutora Maria Clara Cunha Calheiros Carvalho — Presidente da
Escola de Direito;
Doutor Francisco José Alves Coelho Veiga — Presidente da Escola
de Economia e Gestão;
Doutor José Augusto Brito Pacheco — Presidente do Instituto de
Educação;
Doutor João Luís Marques Pereira Monteiro — Presidente da Escola
de Engenharia;
Doutor Nuno Jorge Carvalho Sousa — Presidente da Escola de Medicina;
Doutor Paulo Manuel Pinto Pereira Almeida Machado — Presidente
da Escola de Psicologia.
As presentes subdelegações de competências são feitas sem prejuízo
dos poderes de avocação e produzem efeitos a partir da sua publicação
no Diário da República, considerando-se ratificados todos os atos entretanto praticados na matéria ora subdelegada.
4 de abril de 2018. — O Vice-Reitor, Ricardo J. Machado.
ANEXO
Presidentes das UOEI
Escola de Ciências
Escola de Direito
Escola de Economia e Gestão
Escola de Engenharia
Escola de Medicina
Escola de Psicologia
Instituto de Ciências Sociais
Instituto de Educação
Por meu Despacho VRT-RJM-24/2018, de 04 de abril de 2018, e ao
abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo, foi subdelegada nos Presidentes das Unidades Orgânicas (UO)
em referência a competência para a presidência de júris de provas de
doutoramento, com possibilidade de subdelegação.
Em ordem a clarificar, concretamente, os termos em que a referida
subdelegação do Presidente da UO se deve operacionalizar, importa
estabelecer algumas diretrizes de modo a que a presidência do júri dessas
provas, nas referidas condições, cumpra o desiderato do processo de
atribuição do grau de doutor.
Nestes termos, nas situações em que o Presidente da UO subdelegue
a presidência do júri das provas de doutoramento deverá ser acautelado
que a subdelegação se faça em docente que, cumulativamente, cumpra
as seguintes condições:
Professor Catedrático da referida UO, em regime de tenure; e
Afiliado (ao abrigo do ponto 1 ou do ponto 2 do Despacho RT-09/2018)
a, pelo menos, uma das unidades de I&D que suporta, para fins de acreditação junto da A3ES, o correspondente programa doutoral; e
Afeto a uma das áreas disciplinares com correspondência ao ramo
de doutoramento a que respeitam as provas, devidamente publicada
por despacho reitoral.
Nos casos em que não seja possível cumprir os requisitos referidos
supra, a subdelegação de competência para a presidência de júris de
provas de doutoramento pode, excecionalmente, ser feita num Vice-Presidente da UO detentor da categoria de Professor Catedrático, em
regime de tenure.
As subdelegações efetuadas pelo Presidente da UO, nas condições
referidas nos pontos anteriores, devem ser comunicadas à Divisão Académica.
311271233
Despacho n.º 4200/2018
Ao abrigo do Despacho RT-74/2017, de 7 de dezembro, publicado no
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2018,
e ainda do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo:
Subdelego, sem possibilidades de subdelegação e sem prejuízo dos
poderes de avocação, a presidência do júri a constituir no âmbito do

processo de reconhecimento de habilitações ao grau de doutor requerido
por Naoyuki Okada, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 283/83,
de 21 de junho, no Doutor Michael John Smith, Professor Catedrático
da Escola de Ciências da Universidade do Minho;
Nomeio o júri a que alude a alínea anterior, que tem a seguinte composição:
Presidente: Doutor Michael John Smith, Professor Catedrático do
Departamento de Química da Escola de Ciências da Universidade do
Minho, por subdelegação expressa na alínea anterior.
Vogais:
Doutor Jorge Eduardo da Silva Azevedo, Professor Catedrático do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto;
Doutora Maria João Marques Ferreira Sousa Moreira, Professora
Associada com Agregação do Departamento de Biologia da Escola de
Ciências da Universidade do Minho;
Doutora Sandra Cristina Almeida Paiva, Professora Auxiliar do Departamento de Biologia da Escola de Ciências da Universidade do
Minho;
Doutor Rui Filipe Duarte da Silva, Investigador Doutorado do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do
Algarve
A presente subdelegação de competências e a nomeação do júri produzem efeitos a partir da data da sua publicação no Diário da República,
considerando-se ratificados os atos entretanto praticados na matéria ora
subdelegada.
10 de abril de 2018. — O Vice-Reitor, Ricardo J. Machado.
311270983

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Serviços Académicos
Regulamento n.º 240/2018
Dando cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 36/2014, de 10 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 113/2014, de
16 de julho, ouvido o Conselho Académico, é aprovado o Regulamento
do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante Internacional
nos Cursos do 1.º Ciclo de Estudos e Mestrado Integrado na Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro.
11/04/2018. — O Reitor, António Augusto Fontainhas Fernandes.
Regulamento do Concurso Especial de Acesso e Ingresso
do Estudante Internacional nos Cursos do 1.º Ciclo de
Estudos e Mestrado Integrado da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Artigo 1.º
Âmbito
O presente regulamento disciplina o concurso especial de acesso e
ingresso do estudante internacional, adiante designado como concurso
especial de acesso, à frequência dos cursos de licenciatura e mestrado
integrado constantes da oferta educativa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).
Artigo 2.º
Estudante Internacional
1 — Para os efeitos do disposto no presente diploma, estudante internacional é o estudante que não tem a nacionalidade portuguesa.
2 — Não são abrangidos pelo disposto no número anterior:
a) Os nacionais de um Estado membro da União Europeia;
b) Os que, não sendo nacionais de um Estado membro da União Europeia, residam legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma
ininterrupta, em 31 de agosto do ano em que pretendem ingressar no
ensino superior, bem como os filhos que com eles residam legalmente;
c) Os que requeiram o ingresso no ensino superior através dos regimes
especiais de acesso e ingresso regulados pelo Decreto-Lei n.º 393-A/99,
de 2 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro.
3 — Não são igualmente abrangidos pelo disposto no n.º 1, os estudantes estrangeiros que se encontrem a frequentar uma instituição de
ensino superior portuguesa, no âmbito de um programa de mobilidade
internacional para a realização de parte de um ciclo de estudos de uma
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instituição de ensino superior estrangeira, com quem a instituição portuguesa tenha estabelecido acordo de intercâmbio com esse objetivo.
4 — O tempo de residência com autorização de residência, para estudo, não releva para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2.
5 — Os estudantes que ingressem no ensino superior português, ao
abrigo do disposto no presente diploma, mantêm a qualidade de estudante
internacional até ao final do ciclo de estudos em que se inscreverem
inicialmente ou para que transitem.
6 — Excetuam-se, do disposto no número anterior, os estudantes
internacionais que adquiram a nacionalidade de um Estado membro
da União Europeia.
7 — A cessação da aplicação do estatuto de estudante internacional,
em consequência do disposto no número anterior, produz efeitos no ano
letivo subsequente à data da aquisição da nacionalidade.
Artigo 3.º
Condições de acesso
1 — Podem candidatar-se ao concurso especial de acesso e ingresso
para estudantes internacionais:
a) Os titulares de uma qualificação que lhes confira o direito de candidatura e de ingresso no ensino superior do país em que foi obtida;
b) Os titulares de um diploma do ensino secundário português ou de
habilitação legalmente equivalente.
2 — A validação da titularidade referida na alínea a) do número
anterior, deve ser realizada pela entidade competente do país em que
a qualificação foi obtida, através de uma declaração atestando que a
habilitação secundária de que é titular obtida nesse país, é suficiente
para aí ingressar no ensino oficial superior.
3 — A equivalência de habilitação referida na alínea b) do número
anterior, faz-se com a apresentação do documento comprovativo da
equivalência do curso não português ao ensino secundário português,
onde conste a classificação final do curso.
Artigo 4.º
Condições de ingresso
1 — São admitidos a este concurso especial os estudantes internacionais que, cumulativamente, reúnam as seguintes condições de ingresso:
a) Detenham qualificação académica específica para ingresso no ciclo
de estudos a que se candidatam;
b) Possuam um nível de conhecimento da língua em que o curso vai
ser ministrado;
c) Satisfaçam os pré-requisitos desse ciclo de estudos fixados no
âmbito do regime geral de acesso e ingresso no ensino superior.
Artigo 5.º
Qualificação académica
1 — Os candidatos devem demonstrar conhecimentos nas matérias das
provas específicas, consideradas indispensáveis para ingressar no curso
a que se candidatam, respeitando o consignado em sede do regime geral
de acesso e ingresso no ensino superior público português.
2 — A divulgação das provas especificas para ingresso nos cursos são
divulgadas na página da internet dos Serviços Académicos.
3 — Sempre que o candidato seja titular de curso de ensino secundário
português, serão utilizadas as classificações das provas de ingresso,
de acordo com a ponderação utilizada para os cursos ministrados na
UTAD para o regime geral de acesso e ingresso no ensino superior
público português.
4 — Sempre que o candidato seja titular de curso de um dos sistemas de ensino estrangeiro, serão utilizadas as classificações de provas
equivalentes às provas de ingresso exigidas para o concurso nacional
de acesso e ingresso no ensino superior público, com uma ponderação
semelhante à referida no n.º 3 do presente artigo.
5 — A validação de equivalência das provas referidas no número
anterior é da competência de júris nomeados por despacho reitoral.
6 — Em todas as restantes situações, o candidato deverá realizar
provas específicas como estudante autoproposto ou provas de ingresso
equivalentes às provas específicas requeridas pelo regime geral de
acesso e ingresso no ensino superior público português e respetiva
ponderação.
7 — As provas de ingresso a que se refere o n.º 6 são realizadas
pela UTAD apenas ou em parceria com outras Universidades Públicas
Portuguesas.
8 — As classificações usadas para a candidatura são as obtidas no ano
civil ou nos três anos civis anteriores ao da candidatura.

9 — Sempre que as classificações sejam expressas noutra escala,
serão convertidas para a escala 0-200.
10 — A classificação mínima de candidatura para cada ciclo de estudos é de 95.
Artigo 6.º
Conhecimento da língua em que é ministrado o curso
1 — O candidato ao concurso especial previsto neste regulamento,
tem de ter um domínio independente da língua em que o curso é ministrado.
2 — A verificação do conhecimento da língua ou línguas em que o
ciclo de estudos vai ser ministrado faz-se, no que concerne às línguas
estrangeiras, pela comprovação por qualquer organismo idóneo, da
detenção do nível B1 do Quadro Europeu Comum de Referência para
as Línguas, do Conselho da Europa.
3 — No que concerne à língua portuguesa, a verificação do seu conhecimento faz -se através da exibição do certificado de aprovação em prova
de língua portuguesa, nível B1 do Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas, do Conselho da Europa, realizada em estabelecimentos
de ensino da rede pública quando efetuada em território nacional, ou em
locais acreditados pelo Camões — Instituto da Cooperação e da Língua,
quando realizada no estrangeiro ou ainda através de certificado em língua portuguesa como língua estrangeira, emitido mediante a realização
de teste em centro de avaliação de português como língua estrangeira
reconhecido pelo Ministério da Educação e Ciência.
4 — Os candidatos que não sejam detentores do nível B1 do Quadro
Europeu de Referência para as Línguas, do Conselho da Europa, poderão
candidatar-se desde que se comprometam a frequentar na UTAD um
curso intensivo na língua respetiva, antes de se matricular no ciclo de
estudos a que se candidatam, com as seguintes condições:
a) A frequência deste curso tem um custo adicional;
b) A confirmação da matrícula na UTAD está dependente da obtenção
certificado do nível B1 na língua respetiva.
5 — Estão dispensados da comprovação do domínio da língua portuguesa os candidatos estrangeiros que tenham frequentado e concluído o
ensino secundário em língua portuguesa.
Artigo 7.º
Vagas e prazos
1 — O número de vagas para admissão de estudantes internacionais
nos cursos de licenciatura de estudos e mestrados integrados ministrados
pela UTAD é fixado, anualmente, por despacho reitoral.
2 — Para a sua determinação, deve ter-se em consideração:
a) O número de vagas definido no processo de acreditação do ciclo
de estudos;
b) Os recursos humanos e materiais da Escola responsável pela lecionação do ciclo de estudos;
c) O número de vagas fixadas para o regime geral de acesso e para
os restantes concursos especiais;
d) Os limites previamente fixados por despacho do membro do Governo responsável pela área de ensino superior;
e) As orientações gerais que sejam previamente estabelecidas pelo
membro do Governo responsável pela área de ensino superior.
3 — As vagas referidas no n.º 1 são comunicadas anualmente à Direção Geral do Ensino Superior, acompanhadas da respetiva fundamentação.
4 — O presente concurso especial de acesso decorre de acordo com
o calendário anualmente fixado pelo reitor:
a) O calendário é divulgado no sítio da internet dos Serviços Académicos da UTAD;
b) Pode haver mais do que uma fase de candidaturas.
Artigo 8.º
Candidatura
1 — A candidatura pode ser apresentada até ao máximo de três cursos,
por ordem decrescente de preferência, sob condição de correspondência
da (s) prova (s) específica (s).
2 — A candidatura é submetida através de aplicação informática
disponibilizada no sítio da internet dos Serviços Académicos da UTAD,
respeitando o prazo estabelecido pelo calendário aplicável a este concurso.
3 — A candidatura determina o pagamento de uma taxa em conformidade com a tabela aplicável.
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4 — A candidatura implica o preenchimento do impresso eletrónico
de candidatura e a submissão upload dos seguintes documentos:
a) Documento de identificação civil (fotocópia simples do passaporte
ou do bilhete de identidade estrangeiro);
b) Declaração, sob compromisso de honra, de que o candidato não
tem nacionalidade portuguesa, nem está abrangido por nenhuma das
exceções indicadas no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de
março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho;
c) Documento comprovativo da conclusão e classificação no ensino
secundário português ou equivalente ou documento comprovativo da
detenção de qualificação e classificação que lhes confira o direito de
candidatura e de ingresso no ensino superior do país em que foi obtida
e do que ela faculta;
d) Documento comprovativo da competência linguística, nos termos
do artigo 6.º do presente regulamento;
5 — A não submissão dos elementos acima referidos no prazo estipulado invalidará a candidatura.
6 — Os erros e omissões cometidos no preenchimento do impresso
eletrónico de candidatura são da responsabilidade do candidato.
7 — Sempre que alguns dos documentos referidos nas alíneas do n.º 4
não forem emitidos em português, inglês, francês ou espanhol, devem
ser traduzidos e visados pelos serviços consulares, ou apresentados com
a aposição da Apostila de Haia pela autoridade competente do país de
onde é originário, sempre que aplicável.
Artigo 9.º
Estudante plurinacional
1 — O estudante internacional que, no momento da candidatura, tem
também nacionalidade portuguesa ou é nacional de um Estado-Membro
da União Europeia no qual tenha residência habitual, não pode candidatar-se a este concurso especial.
2 — Nas situações em que o candidato declare não ter nacionalidade
portuguesa ou de qualquer Estado-Membro da União Europeia no qual
tenha residência e em que, posteriormente, tal se verificar ser falso, é
anulada a seriação ou a matrícula e inscrição realizadas.
3 — Se o candidato tem duas ou mais nacionalidades estrangeiras e
uma delas corresponde à nacionalidade de um Estado-membro da União
Europeia no qual não tenha residência habitual pode, no momento da
candidatura, optar pelo estatuto que prefere:
a) Caso opte pelo estatuto de estudante internacional, que lhe permite
candidatar-se a este concurso especial, tem de mantê-lo até ao final do
ciclo de estudos a que se candidatou;
b) Caso opte pelo estatuto de estudante nacional, não pode candidatar-se a este concurso especial.
Artigo 10.º
Seriação dos candidatos
1 — A condução do processo de admissão a concurso e seriação dos
candidatos aos cursos é da competência do Vice-Reitor para a Área do
Ensino, nomeado pelo Reitor, sendo válida apenas para a matrícula no
ano letivo em causa.
2 — Os candidatos são ordenados por ordem decrescente da classificação final.
3 — A classificação final corresponde à soma das classificações obtidas nas provas realizadas, multiplicadas pelo respetivo peso:
a) Uma prova específica: 100 %;
b) Duas provas específicas: 50 % para cada.
4 — Sempre que dois ou mais candidatos em situação de empate
disputem o último lugar são criadas vagas adicionais.
5 — A lista de seriação dos candidatos é publicitada no sítio na internet
dos Serviços Académicos da UTAD.
6 — O resultado final exprime-se por uma das seguintes menções:
a) Colocado;
b) Não colocado;
c) Excluído.
Artigo 11.º
Erro dos serviços
1 — Sempre que por erro não imputável direta ou indiretamente ao
candidato, não tenha havido colocação ou tenha havido erro na colocação, este é colocado no curso em que teria sido colocado na ausência
do erro, mesmo que para esse fim seja necessário criar vaga adicional.

2 — A retificação pode ser desencadeada a pedido do candidato, no
âmbito do processo de reclamação ou por iniciativa dos próprios Serviços
Académicos da UTAD.
3 — A retificação deve ser devidamente fundamentada e pode revestir
forma de colocação ou não colocação.
Artigo 12.º
Matrícula e inscrição
1 — Os candidatos admitidos devem realizar a sua matrícula e inscrição no prazo fixado pelo calendário aplicável a este concurso, fixado
por despacho reitoral.
2 — Sempre que um candidato não proceda à matrícula e inscrição
no prazo estabelecido, será chamado, por correio eletrónico, o candidato seguinte da lista ordenada resultante dos critérios de seriação
aplicáveis, até à efetiva ocupação das vagas ou ao esgotamento dos
candidatos.
3 — No ato da matrícula, os candidatos colocados têm de fazer
prova de que reúnem os pré-requisitos necessários para o ingresso
nos cursos.
4 — O candidato terá de apresentar os originais dos documentos
enviados em suporte digital que instruem a candidatura, no momento
da realização da matrícula, sem prejuízo de ter de apresentar em momento anterior, sempre que da análise dos mesmos resultem dúvidas
para os serviços.
5 — As habilitações estrangeiras, devem ser reconhecidas pelo agente
consular português local e/ou legalizados pelo sistema de Apostila nos
termos da Convenção relativa à Supressão da Exigência da Legalização
de Atos Públicos Estrangeiros (mais conhecida por Convenção de Haia),
assinada em Haia, em de 5 de outubro de 1961, à exceção de documentos
emitidos por Instituições de Ensino Superior de países da União Europeia. Em caso de dúvida sobre a documentação apresentada, pode ser
solicitado o reconhecimento acima referido ou entrega de documentação
complementar a qualquer requerente.
6 — Aos estudantes internacionais aplica-se o regime de estudante
parcial.
Artigo 13.º
Propina e emolumentos
1 — O valor da propina anual é fixado pelo Conselho Geral, sob
proposta do Reitor.
2 — O valor da propina anual pode ser liquidado na sua totalidade
no ato de matrícula e inscrição ou fracionado em 5 prestações mensais
e sucessivas, caso em que:
a) A primeira prestação, correspondente ao valor de 50 % do valor
total da propina, é paga no ato de matrícula e inscrição;
b) O valor remanescente da propina é fracionado em 4 prestações
mensais, sucessivas e de igual valor, a partir do mês seguinte ao mês da
matrícula, a liquidar até ao último dia do mês a que respeitem.
3 — No caso de opção pelo pagamento da propina em prestações,
poderá ainda o estudante pagar o valor remanescente, em qualquer altura
do ano, sendo para todos os efeitos considerado devedor sempre que
ultrapassados, sem pagamento, os prazos indicados neste artigo.
4 — Em caso de desistência de estudos, o estudante só fica obrigado
ao pagamento das prestações da propina vencidas até à data da sua
expressa e escrita manifestação, a qual deverá ser endereçada ao reitor
da UTAD.
5 — Os emolumentos a aplicar aos estudantes abrangido por este
regime de ingresso são aprovados pelo Conselho de Gestão da UTAD.
6 — No caso de anulação ou desistência do processo, qualquer que
seja o seu motivo, a UTAD não procederá à devolução de quaisquer
quantias que lhe hajam sido entregues, seja a que título for.
Artigo 14.º
Comunicação
A UTAD comunica à Direção-Geral do Ensino Superior, nos termos
e prazos por esta fixados, a informação sobre os candidatos admitidos,
matriculados e inscritos ao abrigo do regime especial de acesso e reingresso para estudantes internacionais.
Artigo 15.º
Omissões e dúvidas
As omissões e dúvidas suscitadas na aplicação do presente regulamento são resolvidas por despacho reitoral.
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Artigo 16.º
Entrada em vigor

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República, aplicando-se ao concurso especial de acesso
e ingresso para estudantes internacionais para o ano letivo de 2018/2019
e revoga o anterior, regulamento n.º 222/2014, de 4 de junho.
311269971

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Aviso n.º 5577/2018
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado e nomeação do júri do período experimental
Em conformidade com o disposto nos artigos 30.º, 33.º, conjugados
com os artigos 40.º e 45.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que, na sequência do procedimento concursal comum para
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho na carreira
de Técnico Superior, aberto pelo aviso n.º 10193/2017, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 170 de 04 de setembro foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
Carla Sofia Coutinho da Cunha Mourão, com efeitos a partir do dia 26
de março de 2018, com a remuneração correspondente à 2.ª posição
remuneratória e com o nível remuneratório 15, da tabela remuneratória
única, equivalente a 1201,48€.
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho e conforme Despacho da Administradora Elsa Rocha
Sousa Justino, de 2018-04-03, o Júri do período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Maria João de Carvalho Reis Carneiro
Vogais efetivos:
1.º Vogal: Antero Manuel Carvalho Gonçalves
2.º Vogal: Paulo Nuno Machado Rodrigues
Vogal suplente:
Joaquim Carvalho Pereira
O Presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos
pelo primeiro vogal efetivo.
9 de abril de 2018. — A Administradora, Elsa Rocha de Sousa Justino.
311260493

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Aviso n.º 5578/2018
1 — Por despacho do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, no uso de competência própria, nos termos do disposto na alínea d),
do n.º 1, do art. 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro e na alínea d),
do n.º 1, do art. 27.º dos Estatutos do IPB, aprovados pelo Despacho Normativo n.º 62/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236,
de 5 de dezembro foi deliberado abrir concurso de seleção internacional
para 1 (um) lugar de doutorado(a) para o exercício de atividades de investigação científica na área científica de Engenharia Química, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo pelo
prazo de 30 meses, com vista ao desenvolvimento de atividades de investigação no âmbito do projeto “PLASTIC_TO_FUEL&MAT — Produção
de combustíveis e nanomateriais de carbono na valorização de resíduos
plásticos”, com referência n.º 31439, aviso 02/SAICT/2017.
2 — Legislação aplicável:
Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, na redação dada pela Lei
n.º 57/2017, de 19 de julho que aprova um regime de contratação de
doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em
todas as áreas do conhecimento (RJEC);
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.
3 — Nos termos do art. 16.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de
agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, o presente
procedimento concursal está dispensado da autorização dos membros
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração
Pública, designadamente a referida no n.º 3 do artigo 7.º da LTFP; da

obtenção do parecer prévio favorável dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, referido no
n.º 5 do artigo 30.º da LTFP e do procedimento de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, referido no artigo 265.º da LTFP.
4 — Em conformidade com o artigo 13.º do RJEC o júri do concurso
tem a seguinte composição:
Presidente: Helder Teixeira Gomes — Professor Adjunto da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança.
Vogal: Maria Filomena Filipe Barreiro — Professora Coordenadora
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Bragança.
Vogal: Maria Olga de Amorim e Sá Ferreira — Professora Adjunta
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Bragança.
Vogal Suplente: Simão Pedro de Almeida Pinho — Professor Coordenador da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico
de Bragança.
Vogal Suplente: Paulo Miguel Pereira de Brito — Professor Adjunto
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Bragança.
5 — O local de trabalho situa-se no Instituto Politécnico de Bragança.
6 — A remuneração mensal a atribuir é a prevista na alínea a) n.º 1 do
artigo 15.º do RJEC, correspondente ao nível 33 da tabela remuneratória
única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, 31 de dezembro, sendo
de 2.128,34 Euros.
7 — Ao concurso podem ser opositores(as) candidatos(as) nacionais,
estrangeiros(as) e apátridas que sejam titulares do grau de doutor(a)
em Engenharia Química ou área científica afim, e detentores(as) de
um currículo científico e profissional que revele um perfil adequado à
atividade a desenvolver. Caso o doutoramento tenha sido conferido por
instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo tem de obedecer
ao disposto no Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro, devendo
quaisquer formalidades aí estabelecidas estar cumpridas até à data do
termo do prazo para a candidatura.
8 — São requisitos gerais de admissão a concurso os definidos no
artigo 17.º da LTFP e os requisitos especiais os definidos no ponto
anterior.
9 — Nos termos do artigo 5.º do RJEC a seleção realiza-se através da
avaliação do percurso científico e curricular dos candidatos.
10 — A avaliação do percurso científico e curricular incide sobre a
relevância, qualidade e atualidade:
a) Da produção científica e tecnológica dos últimos cinco anos, preferencialmente, considerada mais relevante pelo candidato;
b) Das atividades de investigação aplicada, ou baseada na prática,
desenvolvidas nos últimos cinco anos, preferencialmente, e consideradas
de maior impacto pelo candidato;
c) Das atividades de extensão e de disseminação do conhecimento
desenvolvidas nos últimos cinco anos, preferencialmente, designadamente no contexto da promoção da cultura e das práticas científicas,
consideradas de maior relevância pelo candidato;
d) Das atividades de gestão de programas de ciência, tecnologia e
inovação, ou da experiência na observação e monitorização do sistema
científico e tecnológico ou do ensino superior, em Portugal ou no estrangeiro.
11 — O período a que se refere o número anterior pode ser aumentado
pelo júri, a pedido do candidato, quando fundamentado em suspensão da
atividade científica por razões socialmente protegidas, nomeadamente,
por motivos de licença de parentalidade, doença grave prolongada, e
outras situações de indisponibilidade para o trabalho legalmente tuteladas.
12 — São critérios de avaliação:
C1) Avaliação integrada da produção científica do/a candidato/a nos
últimos cinco anos, preferencialmente, partindo de uma visão global
do mérito do seu percurso científico e curricular, nomeadamente a coerência e qualidade do CV; a diversidade de indicadores científicos com
qualidade incluindo livros e capítulos de livros, patentes e artigos em
revistas relevantes na área; experiência de orientação científica; estágios
internacionais e experiência relevantes, especificamente em processos
de transformação de resíduos plásticos/polímeros na produção de combustíveis e síntese/aplicação de materiais de carbono.
C2) Avaliação das atividades de investigação aplicada, ou baseada
na prática, desenvolvidas nos últimos cinco anos, preferencialmente, e
consideradas de maior impacto pelo candidato, bem como atividades de
extensão e de disseminação do conhecimento, nomeadamente coordenação ou participação em projetos de investigação aplicada, ou baseada
na prática; ações de transferência de tecnologia; organização de eventos

