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8.1 — 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. Para tal
serão considerados e ponderados os elementos de maior relevância para
o posto de trabalho a ocupar, designadamente: Habilitação académica
ou curso equiparado, Formação profissional, Experiência profissional
e Avaliação do desempenho
8.1.1. — A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20
valores, com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida
através da média ponderada das classificações dos elementos a avaliar
através da seguinte fórmula:
AC = (5 × HAB + 15 × FP + 75 × EP + 5 × AD)/100
sendo:
HAB = Habilitação Académica: onde se pondera a titularidade de
grau académico ou nível de qualificação certificado pelas entidades
competentes:
FP = Formação Profissional: considerando-se as áreas de formação
e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as
competências necessárias ao exercício da função:
EP = Experiência Profissional: considerando e ponderando com incidência sobre a execução de actividades inerentes ao posto de trabalho
e ao grau de complexidade das mesmas;
AD = Avaliação de Desempenho: em que se pondera a avaliação
relativa ao último período, não superior a três anos, em que o candidato
cumpriu ou executou atribuição, competência ou actividade idênticas
às do posto de trabalho a ocupar;
8.1.2 — Os candidatos que obtenham uma pontuação inferior a 9,5 valores na Avaliação Curricular consideram-se excluídos do procedimento
concursal, não lhes sendo aplicado o método seguinte.
8.2 — Entrevista de avaliação de competências: visa avaliar, numa
relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais
directamente relacionados com as competências consideradas essenciais
para o exercício da função.
8.2.1 — A Entrevista de avaliação de competências é valorada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e
Insuficiente, aos quais correspondem respectivamente, as classificações
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
8.2.2 — Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5
valores na Entrevista de avaliação de competências consideram-se excluídos do procedimento concursal.
8.3 — Tendo presente o carácter de urgência do procedimento concursal de forma a garantir a execução do projecto nos prazos aprovados,
a aplicação dos métodos de selecção realizar-se-á de forma faseada,
nos termos do n.º 1 do artigo 8.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
Janeiro, conforme despacho do Reitor da Universidade do Algarve, de
26 de Novembro de 2009.
8.3.1 — A avaliação curricular aplicar-se-á, num primeiro momento;
à totalidade dos candidatos, e a entrevista de avaliação de competências,
a parte dos candidatos aprovados no método anterior, a convocar por
tranches sucessivas de 10, por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da situação jurídico-funcional, até satisfação
das necessidades.
9 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento
resultará da média ponderada das classificações quantitativas dos dois
métodos de selecção que será expressa na escala de 0 a 20 valores e será
encontrada através da seguinte fórmula:
em que:

CF = 55 % AC + 45 % EAC

CF — Classificação Final
AC — Avaliação Curricular;
EAC — Entrevista de Avaliação de Competências.
9.1 — Em caso de igualdade de valoração entre candidatos os critérios
de ordenação preferencial a adoptar serão os previstos no artigo 35.º da
Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de Janeiro.
9.2 — As actas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e
respectiva ponderação para cada um dos métodos de selecção a utilizar,
bem como a respectiva grelha classificativa e o sistema de final, são
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
10 — Composição do júri:
Presidente: Doutora Maria Teresa Coelho Pais Vieira Dinis.
Vogais efectivos: Doutor Luís Eugênio Castanheira da Conceição,
que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e Licenciada Dora de Jesus Guerreiro Figueira, técnica superior dos Serviços
de Recursos Humanos.
Vogais suplentes: Doutora Maria Margarida Miranda de Castro e
Doutor Jeffrey Charles Wallace.

11 — Exclusão e notificação de candidatos:
11.1 — Os candidatos excluídos serão notificados por e-mail com
recibo de entrega da notificação ou por ofício registado em caso de
inexistência de endereço electrónico, para a realização da audiência dos
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
11.2 — Os candidatos admitidos serão convocados por e-mail com
recibo de entrega da notificação ou por ofício registado em caso de inexistência de endereço electrónico, para realização do método de selecção,
com indicação do dia, hora e local em que o mesmo deva ter lugar.
12 — Publicitação dos resultados:
12.1 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de
selecção intercalar é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público das instalações dos Serviços
de Recursos Humanos, no piso 0 do edifício da Biblioteca da Penha, no
Campus da Penha em Faro e disponibilizada na sua página electrónica da
Universidade do Algarve em www.ualg.pt (Pessoal/ Recursos Humanos/
Procedimentos Concursais/Publicitações).
12.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação do Reitor da Universidade do Algarve, é publicada na 2.ª série
do Diário da República e publicitada nos locais referidos em 12.1.
Universidade do Algarve, 11 de Dezembro de 2009. — O Reitor,
João Pinto Guerreiro.
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UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Aviso n.º 22712/2009
Procedimento concursal comum de recrutamento
para preenchimento de um posto de trabalho
de técnico superior da carreira técnica superior
1 — Nos termos do disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro (LVCR), conjugado com o artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, torna-se público que por despacho do
Reitor da Universidade da Beira Interior, do dia 9 de Dezembro de 2009,
se encontra aberto procedimento concursal na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista
o preenchimento de 1(um) posto de trabalho, da categoria e carreira
de Técnico Superior, previsto no Mapa de Pessoal da Universidade da
Beira Interior.
2 — Legislação aplicável: o recrutamento rege-se nos termos da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, do Decreto Regulamentar n.º 14/2008,
de 31 de Julho, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro e a Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo n.º 4 e no artigo 54.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento próprias, presumindo-se igualmente
a inexistência de reservas de recrutamento constituídas pela Entidade
Centralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), porquanto não foram publicitados quaisquer procedimentos nos
termos dos artigos 41.º e seguintes da referida Portaria.
4 — Local de trabalho — Centro de Formação Interacção UBI Tecido
Empresarial da Universidade da Beira Interior.
5 — Caracterização do posto de trabalho:
Coordenação e gestão da Formação englobando: gestão do espaço;
levantamento de diagnósticos de formação; elaboração de planos de
formação; elaboração de relatórios de execução; concepção, organização
e disseminação de documentos; apoio à gestão da qualidade; concepção
da renovação do processo de acreditação; organização de seminários,
Workshops e conferências; elaboração de cartazes e panfletos; criação
e actualização de Websites; relações públicas e assessoria de imprensa;
apoio logístico e assistência técnica e administrativa; organização de
reuniões e elaboração das respectivas actas; concepção editorial de
manuais; análise e tratamento de dados de candidaturas a projectos;
análise e tratamentos de dados em SPSS; criação de base de dados em
Access e domínio e formação em ferramentas informáticas (Fireworks,
FrontPage; Dreamweaver, Tecnologias de Informação).
6 — Requisitos de admissão previstos no artigo 8.º da LVCR:
Podem ser opositores ao procedimento concursal os trabalhadores
que até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas
reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções pública ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
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d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
7 — Por despacho do Reitor de 9 de Dezembro de 2009, tendo em
conta a natureza técnica das tarefas a executar e a urgência de Serviço de
que se reveste o procedimento, em caso de impossibilidade de ocupação
do posto de trabalho por trabalhador com relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, procede-se ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado
ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público.
8 — Nível habilitacional exigido — Licenciatura em Ciências da
Comunicação — ramo de publicidade e relações públicas, sem possibilidade de substituição ao nível habilitacional por formação ou experiência
profissional.
8.1 — Experiência e formação na área de marketing; experiência
mínima de 4 anos na coordenação, gestão de formação e organização
de eventos; formação na área de empreendedorismo; formação na área
de gestão de tecnologias de inovação; conhecimento de línguas espanhol e inglês; posse de certificado de aptidão Profissional (CAP), com
experiências mínima de 150 horas de formação comprovadas;
9 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de Janeiro, não podem ser admitidos candidatos que,
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares
da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de
trabalho previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos
aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento.
10 — Forma da candidatura:
10.1 — A candidatura é apresentada em formulário próprio, aprovado
pelo Despacho n.º 11321/2009, de 8 de Maio, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 89, disponibilizada no site electrónico da
Universidade da Beira Interior http://www.ubi.pt, área institucional,
recursos humanos, procedimento concursal, podendo ser entregues,
pessoalmente, durante o horário normal de expediente (das 9h 30 m às
12h 30 m e 14h 30 m às 17) na morada a seguir indicada, ou remetidas
por correio, registado e com aviso de recepção, até ao termo do prazo,
para Divisão de Expediente e Pessoal, Serviços Administrativos, Convento de Santo António, 6201-001 Covilhã.
10.2 — Cada candidato deverá anexar ao requerimento fotocópias
dos seguintes documentos:
a) Curriculum vitae;
b) Documentos comprovativos das habilitações literárias;
c) Certificados das acções de formação frequentadas, relacionadas
com a área funcional do lugar para que se candidata;
d) Declaração comprovativa da existência de relação jurídica de
emprego público previamente estabelecida, bem como da carreira e
categoria de que seja titular, da actividade que executa e do órgão ou
serviço onde exerce funções e das avaliações de desempenho obtidas.
10.3 — A falta de qualquer dos documentos atrás mencionados é
motivo de exclusão.
10.4 — Não são admitidas candidaturas remetidas por correio electrónico.
11 — Métodos de selecção:
Este procedimento concursal comum de recrutamento é urgente face
à necessidade de preencher o posto de trabalho a ocupar, por forma a
assegurar a realização das tarefas que lhe são inerentes, bem como a respectiva natureza e grau de especificidade, no uso da faculdade conferida
pelo n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, sendo
utilizado como método de selecção obrigatório a avaliação curricular
(AC) e como método de selecção facultativo a entrevista profissional
de selecção (EPS):
a) Avaliação Curricular (AC) — Visa analisar a qualificação dos
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional,
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação
realizada, tipos de funções exercidas e avaliação de desempenho obtidos;
b) Entrevista Profissional de Selecção (EPS) — Visa avaliar, de
forma objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos
comportamentais evidenciados, durante a interacção estabelecida entre
o entrevistador e entrevistado, nomeadamente os relacionados com a
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
As ponderações para a valoração final são as seguintes:
a) Avaliação Curricular (AC) — 70 %;
b) Entrevista Profissional de Selecção — 30 %.
12 — São excluídos os candidatos que não realizem qualquer um
dos métodos de selecção ou das suas fases, não lhes sendo aplicado o
método ou fase seguinte.

13 — São excluídos do procedimento os candidatos que tenham obtido
uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de selecção ou
numa das fases, não lhes sendo aplicado o método ou fase seguinte.
14 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização dos
métodos de selecção, por notificação, nos termos previstos no artigo 32.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
15 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, notificados por
uma das formas previstas nas alíneas a), b) ou d) do n.º 3 do mesmo
artigo, para a realização da audiência de interessados nos termos do
Código do Procedimento Administrativo.
16 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do artigo19.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos têm acesso às actas
do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação
de cada um dos métodos de selecção a utilizar, desde que o solicitem.
17 — Composição e identificação do júri:
Presidente — Prof. Doutor Victor Manuel Pissarra Cavaleiro, ViceReitor;
Vogais efectivos: Prof. Doutor Mário Lino Barata Raposo, Professor
Catedrático;
Licª Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro, Chefe de
Divisão de Expediente e Pessoal.
Vogais suplentes: Licª Mércia Leitão Paiva Cabral Pires, Secretária
da Faculdade de Artes e Letras;
Prof. Doutor João Manuel Messias Canavilhas, Professor Auxiliar.
O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
18 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de selecção é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em
local visível e público dos Serviços Administrativos da Universidade da
Beira Interior e disponibilizada na sua página electrónica.
19 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e
público nos Serviços Administrativos da Universidade da Beira Interior
e disponibilizada na sua página electrónica.
20 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate
a adoptar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro.
21 — O recrutamento efectua-se, por força do disposto no n.º 4 do artigo 6.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 54.º da LVCR, pela ordem decrescente da ordenação final dos candidatos colocados em situação de mobilidade
especial, dos candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado e, esgotados estes, dos restantes candidatos aprovados.
22 — Posicionamento remuneratório: tendo em conta o disposto no
artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o posicionamento
do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da carreira é
objecto de negociação com a entidade empregadora pública e terá lugar
imediatamente após o termo do procedimento concursal.
23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição “A
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma politica de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer discriminação”.
24 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de Janeiro, o presente Aviso é publicitado na página electrónica da UBI, por extracto e a partir da sua publicação no Diário da República,
na Bolsa de Emprego Público, no 1.º dia útil seguinte, e num jornal de
expansão nacional, por extracto, no prazo máximo de 3 dias úteis.
25 — Prazo de validade — O presente procedimento concursal é
válido para o preenchimento dos postos de trabalho a concurso e para
os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro.
Covilhã e UBI, 11 de Dezembro de 2009. — O Reitor, João António
de Sampaio Rodrigues Queiroz.
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UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto) n.º 27118/2009
Por despacho de 01/09/2009 do Presidente do Conselho Directivo,
proferido por delegação de competências do Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra (Despacho n.º 10956/2007, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 108, de 5 de Junho de 2007):
Doutor Luís Filipe dos Santos Coelho Paquete — contratado em
regime de contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo

