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EDITAL 

CANDIDATURA AO CARGO DE REITOR DA  

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

1. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) procede, por esta forma, 

ao anúncio público da abertura de processo de candidatura ao cargo de reitor. 

2. O reitor é o órgão superior de governo e de representação externa da 

Universidade, competindo-lhe, também, conduzir a política institucional e 

presidir ao conselho de gestão. 

3. O reitor exerce as suas funções em regime de dedicação exclusiva, sendo eleito 

pelo Conselho Geral da UTAD, para um mandato de quatro anos. 

4. Podem candidatar-se ao cargo de reitor, professores e investigadores da UTAD 

ou de outras instituições, nacionais ou estrangeiras, de ensino universitário ou de 

investigação, em exercício efetivo de funções e que não estejam abrangidos por 

qualquer situação de inelegibilidade ou incompatibilidade prevista na lei e/ou 

nos estatutos da UTAD. 

5. O candidato a reitor deve: 

a) Ser uma personalidade de reconhecido prestígio académico; 

b) Dispor de uma experiência profissional relevante no exercício de funções de 

docência e/ou de investigação, no âmbito de instituições de ensino superior 

ou de investigação científica, constituindo fator relevante o anterior 

desempenho de cargos de gestão nesse âmbito; 

c) Revelar visão estratégica refletida num programa de ação sobre a missão e 

prossecução de objetivos da UTAD; 

d) Demonstrar capacidade para a promoção de valores humanistas e científicos, 

num ambiente de colegialidade e inclusão, marcado pelos princípios da 

democraticidade e da participação; 

e) Possuir competências linguísticas que lhe permitam desempenhar 

capazmente o respetivo cargo. 

6. As candidaturas, redigidas em português ou traduzidas para português, são 

dirigidas ao Presidente da Comissão Eleitoral, em envelope fechado, em suporte 

de papel e digital, podendo ser entregues nos Serviços de Recursos Humanos, ao 
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cuidado do Secretário do Conselho Geral da UTAD, contra apresentação de recibo 

datado, carimbado e assinado, ou enviadas por via postal (Quinta de Prados, 

5000-801 Vila Real), ao cuidado do Secretário do Conselho Geral da UTAD, sob 

registo e com aviso de receção, até 11 de março de 2021. 

7. Todos os documentos relativos ao processo de candidatura devem igualmente 

ser enviados, com solicitação de aviso de leitura, dentro do mesmo prazo, por 

correio eletrónico para o seguinte endereço: conselho.geral@utad.pt. 

8. As candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes documentos: 

a) Carta de apresentação do candidato, incluindo os seus dados pessoais e a 

identificação dos respetivos contactos, um endereço de correio eletrónico, 

contacto telefónico e morada, expressamente destinados à receção de 

notificações no âmbito do processo eleitoral; 

b) Curriculum vitae detalhado do candidato, datado e assinado, acompanhado 

dos documentos relevantes para a apreciação do mérito da candidatura; 

c) Compromisso de honra do candidato em que declare que não se encontra 

abrangido por nenhuma das situações de inelegibilidade ou incompatibilidade 

previstas na lei, nos estatutos da UTAD ou no regulamento eleitoral; 

d) Programa de ação que se propõe executar durante o quadriénio do mandato 

como reitor da UTAD. 

9. As funções do reitor segundo o atual modelo de governação da UTAD, bem como 

o regime jurídico e estatutário e o regulamento que rege a sua eleição estão 

disponíveis para consulta em www.utad.pt. 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

 

______________________________ 

Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro 

Filipa
Timbro


