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4 — Autorizo os identificados dirigentes a subdelegar, no todo ou em
parte e dentro dos condicionalismos legais, as competências que pelo
presente despacho lhes são subdelegadas.
5 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua publicação, ficando ratificados, nos termos do artigo 164.º do Código do
Procedimento Administrativo, todos os atos praticados pelos dirigentes
acima identificados, desde 17 de setembro de 2018, no âmbito dos
poderes ora delegados e subdelegados.
25 de março de 2019. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Paulo Salsa.
312174181

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
e do Desenvolvimento Rural
Despacho n.º 3785/2019
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do artigo 16.º, ambos do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero,
a seu pedido, Margarida dos Santos Pires Lizardo Chambel Reis Silva,
técnica especialista no meu gabinete, para o qual havia sido designada
através do Despacho n.º 428/2019, de 21 de dezembro, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2019, com efeitos
a 14 de março de 2019.
25 de março de 2019. — O Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, Miguel João Pisoeiro de Freitas.
312175437

Direção-Geral de Agricultura
e Desenvolvimento Rural
Aviso n.º 6134/2019
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o
preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira/categoria
de Assistente Técnico do mapa de pessoal da Direção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna -se público que por meu despacho
de 26 de Fevereiro de 2019, se encontra aberto procedimento concursal
comum, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, para o preenchimento de dois
postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico do mapa
de pessoal da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado.
2 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6
de abril, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento
na DGADR e não ter sido efetuada consulta prévia à Entidade Centralizadora para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) por
ter sido temporariamente dispensada, uma vez que ainda não foi publicitado qualquer procedimento concursal para constituição de reservas
de recrutamento.
3 — Em cumprimento do disposto no artigo 34.º da Lei n.º 25/2017,
de 30 de maio e dos artigos 2.º e 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de
fevereiro, foi ouvida a entidade gestora do sistema de requalificação
(INA), que, em 27 de dezembro de 2018, declarou a inexistência de
trabalhadores em situação de requalificação, cujo perfil se adequasse
às características do posto de trabalho em causa.
4 — Ao presente procedimento concursal é aplicável a tramitação
prevista no artigo 37.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, regulamentado
pela Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril (doravante designada de
Portaria).

5 — Local de trabalho — Divisão de Organização e Recursos Humanos (DORH), integrada na Direção de Serviços de Informação, Gestão e
Administração (DSIGA), da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, sita na Avenida Afonso Costa, n.º 3, 1949-002 Lisboa.
6 — Caracterização do posto de trabalho: Posto de trabalho um:
Assegurar o registo e a distribuição do expediente (entradas e saídas) e
encaminhar e ou arquivar a documentação para os respetivos serviços/
destinatários, em função do tipo de assunto e da prioridade da mesma;
Realizar tarefas relacionadas com a pesquisa e gestão documental,
com o controlo das incorporações, com os registos e averbamento de
registos, com a cotação, com a descrição e acondicionamento de documentos; Assegurar trabalhos de digitação; Tratar informação, recolhendo
e efetuando apuramentos estatísticos elementares e elaborando mapas,
quadros ou utilizando qualquer outra forma de transmissão eficaz dos
dados existentes;
Assegurar a entrega de correio externamente.
Posto de trabalho dois: Assegurar o registo e a distribuição do expediente (entradas e saídas) e encaminhar e ou arquivar a documentação
para os respetivos serviços/destinatários, em função do tipo de assunto
e da prioridade da mesma; Realizar tarefas relacionadas com a pesquisa
e gestão documental, com o controlo das incorporações, com os registos
e averbamento de registos, com a cotação, com a descrição e acondicionamento de documentos; Assegurar trabalhos de digitação; Tratar
informação, recolhendo e efetuando apuramentos estatísticos elementares
e elaborando mapas, quadros ou utilizando qualquer outra forma de
transmissão eficaz dos dados existentes; Prestar apoio ao processo de
monitorização do registo de assiduidade e justificação de ausências dos
trabalhadores da DGADR; Assegurar a entrega de correio externamente;
Conduzir automóveis ligeiros para o transporte de passageiros, tendo
em atenção a segurança da viatura e as normas de trânsito.
7 — Posicionamento remuneratório — será atribuída a remuneração
correspondente à 1.ª posição da carreira de assistente técnico, correspondente ao nível 5 da tabela remuneratória única (TRU).
8 — Requisitos gerais de admissão ao procedimento concursal:
8.1 — Deter os requisitos gerais, necessários para o exercício de
funções públicas, previstos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho;
8.2 — Estar habilitado com titularidade do 12.º ano de escolaridade ou
de curso que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 2 de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, existindo a possibilidade de substituição do
nível habilitacional por formação ou experiência profissional, conforme
o n.º 2 do artigo 34 da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
8.3 — O recrutamento é circunscrito a trabalhadores com relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente
estabelecida, de acordo com o n.º 3 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho;
8.4 — De acordo com o disposto na alínea l), do n.º 3, do artigo 19.º
da Portaria, 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 no mapa de
pessoal do órgão ou serviço idêntico aos postos de trabalho para cuja
ocupação se publica o procedimento;
9 — Requisitos preferenciais
Constituem fatores preferenciais os seguintes:
9.1 — Experiência profissional adequada à área para o qual o procedimento concursal é aberto.
10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente,
em suporte de papel, através do preenchimento do formulário tipo, de
utilização obrigatória, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 8 de
maio, disponível na página eletrónica da DGADR-www.dgadr.pt, que,
sob pena de exclusão, deve ser devidamente preenchido e assinado de
acordo com o estabelecido no artigo 27.º da Portaria;
10.2 — As candidaturas devem ser entregues, pessoalmente, das
9:00h às 12:30h e das 14:30h às 16:30h, ou remetidas pelo correio,
registado com aviso de receção, até ao termo do prazo fixado, para a
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Av. Afonso
Costa, n.º 3, 1949 -002 Lisboa.
11 — As candidaturas devem ser acompanhadas, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:
a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado dele devendo constar
para além de outros elementos julgados necessários, as habilitações
literárias, as funções e atividades que exerce, bem como as que exerceu,
com indicação dos respetivos períodos de duração e ações de formação
frequentadas, com indicação das entidades promotoras, datas de realização e respetiva duração;
b) Documentos comprovativos das habilitações literárias;
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c) Documentos comprovativos das ações de formação frequentadas;
d) Declaração autenticada e atualizada à data do presente aviso, emitida pelo serviço de origem, da qual conste inequivocamente:

se tenham por último encontrado, a cumprir ou a exercer atribuição,
competência ou atividade caracterizadoras dos postos de trabalho para
cuja ocupação o procedimento foi publicitado. Na AC serão considerados os seguintes elementos de maior relevância para os postos de
trabalho a ocupar:

i) A identificação da carreira e da categoria em que o candidato se
integra;
ii) A identificação da relação jurídica de emprego público de que é
titular;
iii) A posição e nível remuneratório em que se encontra posicionado,
com indicação do respetivo valor;
iv) A antiguidade na categoria, na carreira e na Administração Pública:
v) As atividades que executa; vi) A avaliação do desempenho relativa
aos últimos três anos, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º
da Portaria.
12 — Em conformidade com o n.º 4 do artigo 28.º da citada portaria,
assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a apresentação
de documentos comprovativos de factos por ele referidos que possam
relevar para a apreciação do seu mérito. As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
13 — O Júri pode exigir, a qualquer candidato, em caso de dúvida
sobre alguma situação constante do curriculum profissional apresentado,
documentos comprovativos das mesmas.
14 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no presente
aviso determina a exclusão dos candidatos, nos termos do n.º 9 do
artigo 28.º da Portaria.
15 — Métodos de seleção: No presente recrutamento, e considerando
que o procedimento é circunscrito a candidatos com vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente constituído, são
aplicados, nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, os métodos de seleção obrigatórios a Prova
de Conhecimentos (PC) ou a Avaliação Curricular (AC) e como método
complementar a Entrevista Profissional de Seleção (EPS).
15.1 — Prova de Conhecimentos (PC)-será aplicada: a) não sejam
titulares da categoria de técnico superior; b) Sejam titulares da categoria
e se encontrem a cumprir ou a executar atribuições, competências ou
atividades diferentes das caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar; c) Sejam titulares daquela categoria e se encontrem a cumprir ou
a executar atribuições, competências ou atividades caracterizadoras do
posto de trabalho a ocupar, mas que tenham, expressamente, afastado a
avaliação curricular, no formulário da candidatura.
15.1.1 — A prova de conhecimentos será de natureza teórica, terá
a duração máxima de 30 minutos e revestirá a forma oral. Não será
permitida a consulta de legislação e bibliografia durante a realização
da prova.
15.1.2 — A prova de conhecimentos incidirá sobre as seguintes temáticas: A prova de conhecimentos será escrita, de realização individual,
de natureza teórica, efetuada em suporte de papel, sendo constituída
por um conjunto de questões de resposta de escolha múltipla, com
duração de 45 minutos e visa avaliar os conhecimentos académicos e,
ou, profissionais bem como as competências técnicas dos candidatos
necessárias ao exercício da função ao qual se candidata. Será permitida
a consulta da legislação.
15.1.3 — A legislação necessária à realização da prova de conhecimentos é a que se indica abaixo: Decreto Regulamentar n.º 32/2012, D.
R. n.º 57, Série I, de 20 de março — Aprova a orgânica da Direção-Geral
de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
Portaria n.º 303/2012, D. R. n.º 193, Série I, de 4 de outubro — Fixa
a estrutura nuclear da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento
Rural; Despacho n.º 13434/2012, D. R. n.º 199, Série II, de 15 de outubro — Cria as unidades flexíveis da Direção-Geral de Agricultura
e Desenvolvimento Rural; Declaração de retificação n.º 1387/2012,
D. R. n.º 210, Série II, de 30 de outubro — Retificação do Despacho
n.º 13434/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 199,
de 15 de outubro de 2012, relativo à criação das unidades flexíveis da
DGADR; Decreto-Lei n.º 18/2014, D. R. n.º 24, Série I de 4 de fevereiro
-Aprova a Lei Orgânica do Ministério da Agricultura e do Mar; Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, com alterações — Lei Geral de Trabalho
em Funções Públicas — LGTFP; Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro,
com as alterações — Código do Trabalho; Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro — Código do Procedimento Administrativo — CPA;
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, com alterações — Medidas de
Modernização Administrativa;
15.1.4 — Na prova de conhecimentos é adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas.
15.2 — A Avaliação Curricular (AC) — aplicável aos candidatos que,
cumulativamente, sejam titulares da categoria de técnico superior e se
encontrem, ou tratando -se de candidatos colocados em requalificação,

a) Habilitação Académica;
b) Formação Profissional diretamente relacionada com as exigências
e competências necessárias ao exercício da função;
c) Experiência profissional com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho em causa;
d) Avaliação de desempenho relativa ao último período em número
não superior a três anos, em que o candidato cumpriu ou executou
atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho
a ocupar.
15.2.1 — Este método de seleção será valorado numa escala de 0 a
20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas.
15.3 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS)-visa avaliar, de
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente, os relacionados com a
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
15.3.1 — A Entrevista Profissional de Seleção é avaliada segundo
os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
16 — As ponderações, para a valoração final, relativamente a cada
método de seleção são de 70 % para a Prova de Conhecimentos ou
Avaliação Curricular e de 30 % para a Entrevista Profissional de
Seleção.
17 — Em situações de igualdade de valores obtidos, aplica-se o disposto no artigo 35.º da Portaria, conjugado com o disposto no artigo 66.º
da lei geral do trabalho em funções públicas.
18 — Cada método de seleção é eliminatório, sendo excluídos os
candidatos que não compareçam a qualquer um, ou que obtenham uma
classificação inferior a 9,5 valores num deles, não lhes sendo aplicado
o método de seleção seguinte.
19 — Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados para o método de seleção seguinte por uma das formas previstas
no n.º 3 do artigo 30.º da já referida Portaria.
20 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, disponibilizada
na página eletrónica da DGADR em http://www.dgadr.pt e afixada no
2.º andar da DGADR.
21 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a
grelha classificativa e os sistemas de valoração final, serão facultadas
aos candidatos, sempre que solicitados.
22 — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 30.º da referida
Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas
previstas no seu n.º 3, para a realização da audiência dos interessados,
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
23 — O exercício do direito de participação dos interessados deverá
ser feito através do preenchimento de formulário tipo, de utilização
obrigatória, disponibilizada na página eletrónica da DGADR em http://
www.dgadr.pt.
24 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
após homologação, é publicitada na 2.ª série do Diário da República,
afixada em local visível e público da DGADR, e disponibilizada na
sua página eletrónica, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da supra citada
portaria.
25 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da supra citada
Portaria, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt), na página eletrónica da DGADR e em jornal de
expansão nacional, por extrato.
26 — Composição do Júri: Presidente: José Paulo Henriques Freitas, Diretor de serviços da Direção de serviços de informação, Gestão
e administração; Vogais Efetivos: 1.º Vogal Efetivo: Catarina Isabel
Magalhães Ribeiro, Chefe da Divisão de Organização e Recursos Humanos, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal Efetivo: Maria Jesus Carvalhais Matos, Assistente Técnica
da Divisão de Organização e Recursos Humanos; Vogais Suplentes:
1.º Vogal suplente: Ana Cristina dos Reis Lopes, Técnica Superior da
Divisão de Organização e Recursos Humanos; 2.º Vogal suplente: Graça
da Conceição Manteigas Andrade e Lopes, Assistente Técnica da Divisão
de Organização e Recursos Humanos.
27 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade entre
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homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
espécie de discriminação.
22 de março de 2019. — O Diretor-Geral, Gonçalo de Freitas Leal.
312165928

Instituto Nacional de Investigação Agrária
e Veterinária, I. P.
Aviso n.º 6135/2019
Abertura de procedimento concursal de seleção internacional para a
contratação de doutorado/a no âmbito do projeto n.º SAICT/28055,
BTV-Total: Sequenciação do genoma dos isolados nacionais do Vírus da Língua Azul e desenvolvimento de métodos de diagnóstico
para discriminação e identificação dos serotipos virais.
1 — Por despacho de 30 de julho de 2018, do Presidente do Conselho
Diretivo do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP,
(INIAV, I. P.), foi autorizada a abertura do concurso de seleção internacional para um lugar de doutorado(a) para o exercício de atividades
de investigação científica na área das Ciências Biológicas, em regime
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, no âmbito do projeto — BTV-Total: Sequenciação do genoma dos isolados nacionais do
Vírus da Língua Azul e desenvolvimento de métodos de diagnóstico para
discriminação e identificação dos serotipos virais — com financiamento
aprovado através da candidatura ao AAC n.º 2/SAICT/2017.
2 — Legislação aplicável:
Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de
contratação de doutorados, destinado a estimular o emprego científico
e tecnológico em todas as áreas do conhecimento (RJEC), na redação
introduzida pela primeira alteração prevista na Lei n.º 57/2017, de 19
de julho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, e Código
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua
redação atual.
3 — Nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de
agosto, 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: Sílvia Carla Santos de Barros
Vogal: Miguel Agostinho Sousa Pinto Torres Fevereiro
Vogal: Maria Margarida Nunes da Rosa Dias Duarte
Vogal: Ana Margarida Ferreira Henriques de Oliveira Mourão
5 — O contratado será responsável por:
Desenvolver trabalho na expressão de proteínas recombinantes em
baculovírus; aplicação de tecnologia Luminex xMAP para diferenciação
e determinação de serotipos virais; aplicação de métodos de bioinformática para análise de dados de sequenciação de alto débito (NGS) de
metagenómica.
6 — O local de trabalho situa-se no INIAV, I. P., Polo de Oeiras, na
Av. da República, Quinta do Marquês, Oeiras, Portugal.
7 — A remuneração mensal a atribuir é a prevista na alínea a) do 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,
com o montante pecuniário de 2.128,34 Euros ilíquidos.
8 — Requisitos de admissão ao concurso: São requisitos gerais de
admissão a concurso os definidos no artigo 17.º da LTFP e os requisitos
especiais definidos nos pontos seguintes.
9 — Ao concurso podem ser opositores(as) candidatos(as) nacionais,
estrangeiros(as) e apátridas que sejam titulares do grau de doutor(a) 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 uma 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.

10 — Os candidatos deverão possuir Doutoramento na área das Ciências Biológicas ou em áreas afins, desde que adequadas à atividade
a desenvolver no projeto, e ter experiência em bioinformática e em
técnicas de biotecnologia/biologia molecular na expressão de proteínas
recombinantes.
11 — Nos termos do artigo 5.º do RJEC a seleção realiza-se através da
avaliação do percurso científico e curricular dos candidatos, que incide
sobre a relevância, qualidade e atualidade da experiência profissional
do candidato nos últimos cinco anos, na científica de especialidade para
a qual é aberto o concurso e na avaliação da adequação da experiência
do candidato ao desenvolvimento do projeto em epigrafe.
12 — O período de cinco anos 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.
13 — São critérios de avaliação:
A Avaliação do Percurso Científico e Curricular incide sobre:
Diversidade e qualidade dos indicadores científicos incluindo artigos
e resumos publicados com revisão por pares nas áreas específicas do
concurso — 35 %
Participação em projetos de investigação e supervisão de estudantes — 10 %
Experiência, comprovada em CV, na produção de proteínas recombinantes — 30 %
Experiência, comprovada em CV, na análise de dados de metagenómica — 15 %
Entrevista profissional de seleção (EPS) que visará a obtenção de
esclarecimentos adicionais sobre a experiência científica do candidato
e sobre a sua motivação para as funções em concurso — 10 %.
14 — O sistema de classificação final dos candidatos é expresso
numa escala de 0 a 100.
15 — O júri delibera através de votação nominal fundamentada de
acordo com os critérios de seleção adotados e divulgados, não sendo
permitidas abstenções. No caso de empate, o presidente do júri decide.
16 — Das reuniões do júri são lavradas atas, que contêm um resumo
do que nelas houver ocorrido, bem como os votos emitidos por cada um
dos membros e respetiva fundamentação, sendo facultadas aos candidatos
sempre que solicitadas.
17 — Após conclusão da aplicação dos critérios de seleção, o júri
procede à elaboração da lista ordenada dos candidatos aprovados com
a respetiva classificação.
18 — A deliberação final do júri é homologada pelo Presidente do
Conselho Diretivo do INIAV, I. P., a quem compete também decidir da
contratação.
19 — Formalização das candidaturas:
19.1 — As candidaturas são formalizadas por correio eletrónico,
em português ou inglês, mediante requerimento acessível em http://
www.iniav.pt/gca/index.php?id=1197 dirigido aos recursos humanos
do INIAV, I. P. para o email: recrutamento@iniav.pt, com o assunto
“SAICT/28055, BTV-Total”. Neste deverão constar os seguintes elementos relativos ao candidato: nome completo, filiação, número de identificação civil (Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte),
número de identificação fiscal, data e localidade de nascimento, estado
civil, morada, endereço eletrónico e contacto telefónico.
19.2 — A candidatura é acompanhada dos documentos e comprovativos das condições previstas no ponto 8, 9 e 10 para admissão a este
concurso, nomeadamente:
a) Cópia de certificado ou diploma de doutoramento;
b) Tese de doutoramento;
c) Curriculum vitae detalhado, e estruturado de acordo com os itens
do ponto 13;
d) Outros documentos relevantes param a avaliação da habilitação
em área científica afim;
e) Cópia das 5 publicações mais relevantes;
f) Cartas de recomendação (opcional).
19.3 — Os candidatos apresentam os seus requerimentos e documentos comprovativos, em suporte digital em formato de PDF, em português
ou inglês, até às 23h59 m do último dia do prazo de abertura do concurso,
o qual se fixa em 30 dias úteis após publicação deste aviso.
20 — São excluídos da admissão ao concurso os candidatos que
formalizem incorretamente a sua candidatura ou que não comprovem
os requisitos exigidos no presente concurso. Assiste ao júri a faculdade

