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DESPACIIO N'167/2010
Reguhmento dos Concursos para a Contratagdo de Pessoal das Carreiras Docentes
na Universidade de Evora

Em cumprimento do disposto no artigo 83."-A do Estatuto da Carreira Docente
Universit6ria (ECDU), republicado pelo Decreto-lei n." 2O5/20O9, de 31 de Agosto, e no

artigo 29.'-A do Estatuto da Caneira do Pessoal Docente do Ensino Superior
Polit6cnico (ECPDESP), republicado pelo Decreto -Lei n."

2O7

/2O09, de

3l

de Agosto,

com as alterag6es introduzidas, respectivamente, pela Lei n." 712010 e pela Lei n."
8/2010, ambas de 13 de Maio, e no exercicio da compet6ncia prevista na alinea o) do n."

1 do artigo 92.o do Regime Jurfdico das Instituig6es de Ensino Superior (RIIES),
aprovado pela Lei n." 6212007 , de 10 de Setembro, o Reitor, ouvidos os Directores das

Unidades Orginicas, o Conselho Cientifico da Universidade e o Senado Acad6mico,
aprova o Regulamento dos Concursos para a Contratagdo de Pessoal das Carreiras
Docentes na Universidade de Evora, que faz parte integrante deste Despacho.

Universidade de Evon,22 deDezembro de 2010

O Reitor
...,r-o4

h /A**...-

Carlos Braumann

ANEXO

Regulamento dos Concursos para a Contratagio de Pessoal das

Carreiras l)ocentes na Universidade de fvora

CAPiTT]LO

I

Regras Gerais

Artigo 1."
Objecto e Ambito

l.

O presente Regulamento tem por objecto a definigdo e regulamentagao em mat6ria

de concursos documentais para recrutamento de pessoal docente das carreiras
universitriria e polit6cnica da Universidade de Evora (UE).

O regime previsto no presente Regulamento 6 aplicdvel a todos os procedimentos
relativos aos concursos destinados ao recrutamento e d selecgSo de candidatos para
provimento nas categodas de professor catedrftico, professor associado e professor

auxiliar, bem como nas categorias de professor coordenador principal, professor
coordenador e professor adjunto, consoante se trate das carreiras universitdria e
polit6cnica, respectivamente.

3.

O presente Regulamento define ainda a avaliagdo do periodo experimental

dos

profes sores.

Artigo 2."
Principios e garantias

1.

Os concursos da carreira docente na Universidade de Evora, al6m do respeito pela
liberdade de candidatura, pela igualdade de condig6es e de oportunidades para todos

os candidatos, pela transpardncia e pela imparcialidade, devem orientar-se ainda
pelos seguintes principios

a) Do m6rito;

:

b) Da adequagdo

h especificidade de cada 6rea

disciplinar;

c) Da devida consideragdo das compet€ncias dos Conselhos Cientfficos e Tecnicocientificol
d) Da desburocratizagdo e da eficiOncia;
e) Da neutralidade da composigSo do jriri.

2.

Aos candidatos sdo reconhecidos os direitos d divulgagdo atempada dos m6todos de
selecgdo a utilizar e do sistema de classificagdo final, de aplicagdo de m6todos e de

critdrios objectivos de avaliagSo, bem como o direito ao recurso e

imparcialidade, nos termos previstos nos artigos 44.

a

51"

is

garantias de

do C6digo

do

Procedimento Administrativo.

Artigo 3."
Condigdes dos concursos
1. os concursos s6o documentais e intemacionais e abertos para uma 6rea ou 6reas
disciplinares, previamente aprovadas por despacho do Reitor.

2. A especificagdo da 6rea ou dreas disciplinares ndo deve ser feita de forma restritiva.
que estreite inadequadamente o universo dos candidatos.

Artigo 4.o
Conpet6ncias do Reitor

l.

Compete ao Reitor:

a) A

decisEo de abrir concurso, por proposta do Director da Escola ou por

iniciativa pr6pria, ouvido o Conselho Cientffico da Universidadel

b) A presid€ncia do Jfri;
c) A nomeagdo do Jfri e dos respectivos suplentes;
d) A homologagio das deliberag6es finais dos Jriris dos concursos:
e) A decisdo final sobre a contratacdo.
2. No uso da competcncia indicada na alinea b) do nrimero anterior, o Reitor, quando
assim o entenda, pode delegar a presidCncia do Jriri num vice-Reitor, num Director

da Escola ou num Presidente do Conselho Cientlfico ou T6cnico-Cientifico

de

Escola.

3. No caso de delegagdo da compet€ncia indicada na alinea D) do n." 1 no Director de
Escola ou no Presidente do Conselho Cientifico ou T6cnico-Cientifico de Escola,
estes, nos concursos para recrutamento de professores auxiliares

adjuntos, podem subdelegar

tal

e

professores

competencia, respectivamente, num professor

catedrdtico, no caso da caneira universitdria, e num professor coordenador principal,
no caso da caneira politdcnica, por si designados.

4. O Reitor designa o secret6rio de cada Jfri de concursos, de entre um funcion6rio da
Universidade.

Artigo 5."
Compet€ncias dos Directores das Escolas

Compete ao Director da Escola, ouvido o Conselho Cientifico ou T6cnico-Cientlfico da
Escola, propor ao Reitor a abertura de concurso para os postos de trabalho previstos e

n6o ocupados no mapa de pessoal docente, desde que esteja assegurado o respectivo
cabimento orgamental.

Artigo 6."
CompetGncias do Conselho Cientifico ou T6cnico-Cientifico da Escola

1. Compete ao Conselho Cientifico ou T6cnico-Cientifico da Escola:
a) Pronunciar-se sobre as propostils do Director da Escola para

a abertura

de

concurso;

b) Propor

a composigdo dos Jriris dos concursos;

c) Propor as condi@es e os termos de refer€ncia do Edital de cada concurso,
norneadamente, os crit6rios de selecgdo e seriagdo a adoptar e

o sistema de

avaliagdo e de classificagSo final.

2. Nas vota@es referentes As compet€ncias referidas nas alineas b) e c) do n."

l,

s6

participam os membros dos Conselhos de categoria igual ou superior iquela a que se
refere o concurso.

<AA
3. No caso de a Escola possuir menos de 10 professores catedrdticos ou, no caso do

ensino polit6cnico, menos

de 10

competencias referidas nas alineas

professores coordenadores principais, as

b) e c) do n." 1 sao exercidas pelo

Conselho

Cientifi co da Universidade.

Artigo 7.o
Finalidade dos concursos
1. os concursos para professores catedr6ticos, associados e auxiliares destinam-se

a

preencher vagas dessas categorias existentes no mapa de pessoal docente, avaliando
a capacidade e o desempenho dos candidatos, nos diferentes aspectos que integram

o

conjunto das fung6es a exercer, sendo, designadamente, apreciados o desempenho

cientifico, a capacidade pedag6gica e o desempenho noutras actividades relevantes
para a missdo da UE.

2. os concursos para professores coordenadores principais, coordenadores e adjuntos
destinam-se a preencher vagas dessas categorias existentes no mapa de pessoal
docente, avaliando a capacidade e
aspectos que integram

o

desempenho dos candidatos nos difercntes

o conjunto das fung6es a exercer, sendo, designadamente,

apreciados o desempenho t6cnico-cientifico e profissional, a capacidade pedag6gica
e o desempenho noutras actividades relevantes para a missdo da

CAPiTULO

UE.

II

Procedimento do Concurso

Artigo

8.o

Edital
1. Do Edital do concurso, a enviar ao Reitor pelo Director da Escola, devem constar,
para al6m de outros julgados pertinentes, os seguintes elementos:

a)
b)
c)

Categoria e nrimero de vagas para que € aberto o concurso;
Area ou 6reas disciplinares para que 6 aberto o concurso;
Os requisitos de admissdo das candidaturas:

d)
e)

Local e forma de apresentagao e consulta das candidaturas;
Composigdo do Jriri, com indicagdo das respectivas categorias e instituiEdo a
que pertence cada um dos membros;

f)

Indicagdo dos pardmetros de avaliagdo, m6todos

e crit6rios de

selecgdo

adoptados e do sistema de avaliagdo e de classificagdo final;

g)

Mengdo da possibilidade de, por determinaqio do Jriri, ser solici[ada
documentagdo suplementar sobre

o curriculo dos

candidatos, bem como

serem realizadas audig6es priblicas dos candidatos admitidos.

2. PaIa efeitos de

candidatura, s6o considerados documentos

de

apresentagao

obrigat6ria:

a) certificado comprovativo de titularidade dos graus acad6micos legalmente
requeridos;

b) Fotoc6pia do cartdo de cidaddo ou documento equivalente;

c) certificado de registo criminal do qual conste que o candidato ndo se encontra
inibido do exercfcio de firngdes priblicas ou ndo interdito para o exercicio das
fungdes que se prop6e desempenhar;

d) Atestado de robustez fisica e perfil psfquico indispens6veis ao exercicio das
fung6es;

e) Boletim de vacinagdo obrigat6ria devidamente actualizado;

f)

Curriculurn vitae detalhado, datado e assinado;

g)

Outros diplomas ou certificados dos cursos referidos no carrrc ulum vitae.

Artigo 9."
Publicitagio do Aviso

l. os concursos sdo divulgados pela Divisdo

de Recursos Humanos e Servieos comuns

aravds da publicagdo de Aviso:

a) Na 2." s€rie do

Diriio

da Repiblica;

b) Na bolsa de emprego priblico (www.bep.eov.pt),.
c) No sitio da lntemet da Fundagdo para a cioncia e a Tecnologia, nas linguas
portuguesa e inglesa;

d) No sitio da Intemet da UE, nas linguas portuguesa

e inglesa.

6'V
2. O contefdo do Aviso abrange a informagdo relevante constante do Edital.

3. Pode ainda ser feita divulgagao da informagdo mais relevante atrav6s de meios de
comunicagdo social de expressdo nacional ou intemacional.

Artigo 10.'
Prazo de apresentagao de candidatura

O prazo de

apresentagSo

da candidatura 6 de 30 dias rlteis, contados da data

da

publicagdo do aviso de abertura do concurso no Dldrio da Repilblica.

Artigo 11."
Regras de instrug6o da candidatura

l. o

requerimento de admissdo ao concurso € instruido com os seguintes documentos:

a) Documentos comprovativos do preenchimento das condig6es fixadas no Aviso
de abertura do concurso, designadamente, ceftideo dos graus e titulos exigidos e

certidao do tempo de servigo, da qual constem os periodos de equiparagdo a
bolseiro usufruidos, se os houver;

b) Doze exemplares do curriculum vitae do candidato, com indicagdo das obras e
trabalhos efectuados e publicados, bem como das actividades pedag6gicas
desenvolvidas;

c) Dois exernplares dos trabalhos que hajam sido seleccionados pelo candidato
como mais representativos do

2.

f,

se.a

curriculum vitae.

facultada aos candidatos a possibilidade de entrega, em suporte digital, dos

elementos referidos na alinea c) do n."

l.

3. Os candidatos deverdo indicar no requerimento os seguintes elementos:
a) Nome completo;

b) Filiagio;
c) Nrimero de identificagdo civil e servigo que o emitiu;
d) Dau e localidade de nascimento:

e) Estado

civil;

f) Profissdo;

g)

Resid6ncia

ou

enderego

de contacto, enderego electr6nico e

contacto

telef6nico.

4. N6o 6 exigida nesta fase a apresentagdo de documentos comprovativos da posse dos

requisitos gerais de provimento em fung6es priblicas, bastando a declaragdo do
candidato, sob compromisso de honra, no pr6prio requerimento ou em documento

i

parte' da situagdo precisa em que se encontra relativamente ao contefdo de cada uma
das seguintes allneas:

a) Nacionalidade:

b) Cumprimento dos devercs militares ou de servigo civico, quando obrigat6rio;
c) Ndo estar inibido do exercicio de frrng6es pfblicas ou interdito para o exercicio
das fun96es a que se candidata;

d) Possuir a robustez fisica e o perfil psiquico indispens6veis ao exercicio da
fung6o e ter cumprido as leis de vacinagdo obrigat6ria.

Artigo 12.'
ApreciagSo formal das candidaturas

o

secretdrio do concurso comunica aos candidatos, no prazo de dez dias riteis ap6s a
conclusdo do prazo de apresentagdo de candidaturas, o despacho de admissdo ou n6o

admissdo

ao concurso, o qual se basear6 no

preenchimento

ou na falta

de

preenchimento, por parte daqueles, das condig6es estabelecidas.

Artigo 13.'
ExclusSo e notificagSo

1. Nos cinco dias dteis seguintes d conclusdo do procedimento

previsto no artigo

anterior, os candidatos exclufdos sdo notificados para a rcalizagdo da audi€ncia dos
interessados, nos termos do C6digo do procedimento Administrativo.
2. A notificagdo dos candidatos 6 efectuada por uma das seguintes formas:
a) Oficio registado;

b) Notificagdo pessoal.

3.

A audi€ncia dos interessados

6 sempre escrita.

Artigo 14."
Pronrincia dos interessados

1. O prazo para os interessados se pronunciarem 6 de dez dias riteis, contado:

a) Da data do registo do

.

.

oficio, respeitada

a dilagao de ftCs dias do

coneio;

- b) Da data da notificagSo pessoal.

2. Realizada a pronrincia dos interessados, o jriri aprecia as quest6es suscitadas no prazo
de dez dias riteis.

CAPITT]LOItr
M6todos e Crit6rios de SelecASo e AvaliagSo

Artigo 15."
ParAmetros de avaliagSo

l.

Compete ao Conselho CientiFrco ou T6cnico-Cientifico da Escola a definigdo, em
cada caso, dos parflmetros de avaliagio, dentro dos limites estabelecidos no presente

Regulamento.
2.

A

aplicagdo dos pardmetros de avaliagdo incide sobre as actividades realizadas pelos

candidatos, com relevAncia na 6rea

ou 6reas disciplinares em que € aberto o

concurso, e incluem obrigatoriamente as seguintes componentes:

a)

Desempenho cientifico ou tecnico-cientifico e profissional, consoante se trate de
ensino universitdrio ou politdcnico, com um peso relativo de 307o, no minimo;

b)

Capacidade pedag6gica, com um peso relativo de 3OVo, no minimo;

c)

Desempenho noutras actividades relevantes, com um peso relativo de 20Vo, no

minimo.

3. A

ordenagSo

dos candidatos resulta da m€dia ponderada das

classificag6es

quantitativas obtidas em cada um dos pardmetros de avaliagdo, dentro de uma escala

de0al00pontos.

4.

o

factor "experiCncia docente" ndo pode ser crit6rio de exclusdo e, quando
considerado no ambito do concurso, n6o se pode restringir i experi€ncia numa
deter.minada instituigAo ou conjunto de instituig6es.

Artigo

16.o

ParAmetros de avaliagio

l. A avaliagdo do desempenho inclui os seguintes dominios:
a) Desempenho cientifico ou t6cnico-cientifico e profissional;

b) Capacidade pedag6gica;
c) Desempenho noutras actividades relevantes:

cl)

Gestdo universit6ria:

c2) Extensdo universitdria e outras.

2. O desempenho cientffico ou t6cnico-cientffico e profissional
compreende:

a) Formag'o acad6mica e, na carreira polit6cnica, tamb6m capacidade profissional;
b) Produgdo cientifica, cultural, artfstica ou tecnol6gica e sua relev6ncia:

c) Coordenagio cientifica, cultural, artlstica ou tecnol6gica;
d) Reconhecimento pela comunidade cientifica.
3' A capacidade pedag6gica incrui, designadamente o seguinte parametro
de avariagdo:
a) Doc6ncia:

b) OrientagSo

de estudantes;

c) Publicaq6es de rivros de texto com ISBN e outros textos
de ambito pedag6gico;

d) Inovag5o.

4. O desempenho noutras actividades relevantes inclui:
4.1. Gestao universitdria
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4.2. ExtensSo universit6ria e outras:
a) Aca6es de divulgagdo cientifica, cultural, artistica ou tecnol6gica;

b) Publicagdes de divulgagdo cientifica, cultural, artistica ou tecnol6gica;
c) Ac96es de formagdo;
d) PrestagAo de servigos especializados;
e) Transfer6ncia de conhecimento;

fl

Outras.

CAPiTULOIv
Jfris
Artigo 17.'
NomeagSo do

1

O

Jfri do concurso

Jfri

6 nomeado por despacho do Reitor, sob proposta do Conselho

Cientifico ou T6cnico-Cientifico da Escola.

Aplicam-se a constituigao dos jriris as disposig6es do C6digo.de Procedimento
Administrativo sobre impedimentos e suspei@es, cabendo ao Reitor decidir sobre
os incidentes suscitados.

3.

Quando a UE n6o estiver habilitada a conferir o grau de doutor ou a ministrar cursos
de mestrado, consoante se trate das carreiras universitdria ou polit6cnica, na 6rea ou
6reas disciplinares para que o concurso 6 aberto, o

Jfri

6 nomeado sob proposta do

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas ou do Conselho Coordenador
dos Institutos Superiores Polit6cnicos, respectivamente.

Artigo 18.'
Composigio dos Jriris
1. Os

Jfris

s6o constituidos:

a) Por docentes de instituig6es de ensino superior pfblicas nacionais, universit6rias

ou

polit6cnicas conforme, respectivamente,

se trate de

concursos para

tt

provimento de lugares da carreira universitriria ou polit6cnica, pertencentes a
categoria superior )rquela para que 6 aberto o concurso ou

i

pr6pria categoria

quando se trate de concurso para professor cate&dtico ou para professor
coordenador;
b)

Por outros professores ou investigadores, nacionais ou estrangeiros, com
aplicagdo, com as devidas adaptag6es, da regra constante da alinea anterior.

c)

Por especialistas de reconhecido m6rito, nacionais ou estrangeiros, de
instituigdes priblicas ou privadas, tendo em consideragdo a sua qualificagdo
acaddmica e a sua especial competOncia no dominio em causa.

2. Os membros do Jriri:
a) S5o em ndmero n6o inferior a cinco nem superior a nove;

b) Sdo todos

pertencentes

ir iirea ou

6reas disciplinares para que

6

aberto o

concurso;
c) Sdo, maioritariamente, individualidades extemas e UE.

Artigo 19."
Compet6ncia

1. Cabe ao Jfri assegurar a tramitageo e conduzir todas as operag6es do procedimento
concursal, desde a data da sua nomeagdo ate ir elaborageo da lista de ordenagdo final,

competindolhe, designadamente:
a)

Admitir e excluir candidatos ao concurso, fundamentando as
deliberagdes

;

b) Aplicar os pardmetros de avaliagdo de forma objectiva

c) Notificar

resDectivas

e fundamentada;

os candidatos das decis6es que lhes digam respeito;

d) Garantir aos candidatos o acesso

is

actas das reunides e aos documentos do

concurso e emitir certidoes ou reprodug6es autenticadas ate a tomada da decisao

final;
e) Remeter ao Reitor, atrav6s do seu Presidente, todos os documentos que c:tlegam
de homologagdo, bem como o processo concursal, ap6s o seu termo.

2. No exercicio das suas fung5es, o Jriri 6 apoiado pelo secreti4rio do concurso.

x2

6/1
Artigo 20.'
Reuni6es preparat6rias

1. As reuni6es do

Jfri

de natureza preparat6ria da decisdo

final podem:

a) Por iniciativa do seu Presidente e excepcionalmente, ser dispensadas, sempre
que, ouvidos por escrito, num prazo por este fixado, nenhum dos vogais solicite
tal realiza$o e todos se pronunciem no mesmo sentido;

b) Ser realizadas por teleconfer6ncia.

2. Sempre que entenda necessdrio, o Jriri pode:

a)

Solicitar aos candidatos a entrcga de documentagdo complementar relacionada
com o curriculo apresentado;

b)

Decidir promover audig6es priblicas, ern igualdade de circunstancias para todos
os candidatos.

3'

o Jfri

pode decidir proceder

i

exclusao dos candidatos que, em mdrito absoluto e

considerando o curriculo global nas suas vertentes de desempenho cientifico, ou

t6cnico-cientffico

e profissional, capacidade

pedag6gica

e

desempenho noutras

actividades relevantes para a missdo da urivenidade, ndo se insiram na 6rea ou 6reas

disciplinares

a que respeita o

concurso ou n6o atinjam

o nivel de

qualidade

compativel com a categoria para a qual o mesmo foi aberto.

4.

No caso previsto no nfmero anterior, os candidatos sEo notificados pelo secrctdrio
da deliberagdo do jriri, para efeitos da audi€ncia pr6via.

Artigo 21.'
Deliberag6es do Jrfiri

1. o Jdri s6 pode deliberar

quando estiverem presentes pelo menos dois tergos dos seus

vogais e quando a maioria dos vogais presentes for extema.

2. o Jfri delibera atrav6s

de votageo nominal fundamentada, ndo sendo permitidas

absteng6es.

1i

3. O Jtiri deve proceder d apreciagdo fundamentada, por escrito, em documentos por ele
elaborados, aprovados e integrados nas suas actas:

a)

Do

desempenho cientifico ou t6cnico-cientifico e profissional do candidato,

hcluindo a andlise dos trabalhos constantes do curriculo, designadamente dos
que hajam sido seleccionados pelo candidato como mais representativos,
tomando em consideragao a sua contribuigdo para o desenvolvimento e evolupdo
da disciplina ou i4rea disciplinar;

b)

Da

capacidade pedag6gica

do

candidato, tendo, designadamente, em

consideragdo, quando aplicdvel, a an6lise da sua prftica pedag6gica anterior;

c) Desempenho noutras actividades relevantes para a missdo da instituigeo de
ensino superior que hajam sido desenvolvidas pelo candidato.

Artigo 22."

Seriagio

I'

Na seriagdo dos candidatos aos concursos de recrutamento de professores, cada
membro do Jriri procede d colocagdo dos candidatos por ordem decrescente das
pontuag6es obtidas.

E com a lista assinada e ordenada dos candidatos que cada membro do Jriri participa
nas votag6es para o primeiro lugar, para o segundo lugar, e assim sucessivamente,

at6 d ordenagdo final de todos os candidatos admitidos a concurso e previamente
aprovados em m6rito absoluto.

No processo de seriagSo dos candidatos, todas as deliberag6es do Jriri s6o tomadas
por maioria absoluta.

4.

Se, em cada vohqao nAo for alcangada a maioria absoluta por nenhum dos
candidatos, a mesma ser6 repetida, sucessivamente, com a exclus6o do candidato
menos votado, atd se obter a maioria absoluta de um dos candidatos. Em caso de
empate para a posigao de menos votado, dever6 proceder_se a votagao ou votaq6es
de desempate para decidir qual o candidato a excluir.
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Artigo 23."
Ordenagio final dos candidatos

1. A ordenagdo final dos candidatos aprovados em m6rito

absoluto 6 a que resulta dos

crit6rios definidos no artigo anterior.

2.

A lista de ordenagdo final dos candidatos

6

unit6ria.

Artigo 24"
Actas

1. Das reuni6es do

Jriri sdo lavradas actas contendo:

a) Um resumo do que nelas tenha ocorrido;
b) As listas ordenadas dos candidatos, elaboradas pelos diferentes elementos do

Jfri,

nos termos do n.o

c) os votos emitidos por
d) A deliberagdo do Jfri

I do artigo

22.";

cada um dos seus membros e respectiva fundamentagdo;
e respectiva fundamentagao, nos termos do

2' No final da reuniSo, as actas ser6o lawadas pelo secret6rio e postas

artigo 21.o.

i aprovagio de

todos os membros, sendo assinadas por este e pelo presidente,

Artigo 25.'

hazo para deliberag5o final

l. o

prazo para as deliberag6es finais do Jriri ndo pode ser superior a noventa
dias
seguidos' contados a partir da data limite para a apresentagao das candidaturas.

2.

o

prazo referido no nfmero anterior suspende-se pela realizagdo
da audiCncia dos
interessados, nos casos em que esta deva ter lugar.

15

clpirul,o v
ContratagSo

Artigo 263
NotificagSo aos interessados e homologagio

1. hoferida a

decisdo final pelo Jriri, os candidatos s6o notificados da mesma,

podendo, em prazo neo inferior a dez dias, dizerem o que se lhes oferecer.

2. A

notificagSo inclui

a lista de

classificagdo

final e a fundamentagdo do Jriri,

indicando tamb6m o hor6rio e o local onde o processo poder6 ser consultado.

3.

os candidatos, incluindo os que tenham sido exclu(dos no decurso da aplicagdo dos
m6todos de selecado, sio notificados do acto de homologagdo da lista de ordenagdo
final.

Artigo 27 ."
HomologagSo

compete ao Reitor a homologagdo das deliberag6es finais dos Jriris dos concursos.

Artigo 28."
Recrutsmento

l.

O recrutamento opera-se nos termos previstos no ECDU e no ECpDESp.

2.

N6o podem ser recrutados candidatos que, apesar de aprovados e ordenados na lista
de ordenagSo final, se encontrem nas seguintes situag6es:

a) Recusem o recrutamento;

b) Apresentem documentos inadequados, falsos ou invdlidos que ndo comprovem
as condig6es necess6rias para a constituigdo da relagro juridica de emprego

pfblico;
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c) Apresentem os documentos exigidos fora do prazo que lhes seja fixado;

d) N6o comparegam h outorga do contrato ou

i

aceitagdo, no prazo legal, por

motivos que lhes sejam imputdveis.

3. Os candidatos que se encontrem nas situag6es referidas no nfmero anterior

sdo

retirados da lista de ordenagdo final.

Artigo 29."
Cessagio do concurso

1. o concurso cessa com a ocupagSo dos postos

de trabalho constantes da publicitagao

ou quando os postos ndo possam ser totalmente ocupados, por inexistencia ou
insufi ci€ncia de candidatos.

2.

Excepcionalmente, o concurso cessa ainda por acto devidamente frrndarnentado do

Reitor, desde que n6o se tenha ainda procedido

i ordenagdo final dos candidatos, e

pelo decurso do prazo fixado.

Artigo 30."
Revogagio da decisio de contratar
1.

o

procedimento concursal pode ser revogado a todo o tempo, at6 ao termo do prazo

para apresentagdo de candidaturas.

2. Terminado o prazo previsto no ndmero anterior, o Reitor, por acto administrativo
devidamente fundamentado, pode revogar a decisdo de contratar quando:

a) For determinada

a reorganizagdo da unidade org6nica em causa;

b) circunstincias supervenientes imprevisfveis ao termo do prazo fixado para a
apresentagao das candidaturas, relativas aos pressupostos da decisdo de contratar
e fundadas em raz6es de manifesto interesse

priblico, o justifiquem.

t7

Artigo 31."
ContratagSo de professores catedr6ticos, coordenadores principais, associados e
coordenadores

l.

Os professores catedrdticos, coordenadores principais, associados e coordenadores
sao contratados por tempo indeterminado.

2. Se o contrato referido no ndmero anterior nlo for precedido por um contrato por
tempo indeterminado como professor das carreiras docentes do ensino universiti4rio
ou do ensino polit6cnico ou como investigador da carreira de investigagdo cientifica,
o mesmo tem o perfodo experimental de um ano,

3. Findo o periodo experimental, o Conselho Cientifico ou Tdcnico-Cientifico da Escola

procede

i

avaliagdo especifica da actividade desenvolvida pelo professor catedr6tico,

coordenador principal, associado e coordenador.

Artigo 32.'
Estatuto reforgado de estabilidade no emprego

1. Com a anteced6ncia de cinco meses do termo do periodo

experimental, os professores

referidos no artigo anterior apresentam ao Conselho Cientifico ou T6cnico-Cientifico

da Escola

o curriculum vitae e tm relat6rio

das actividades relevantes para a

avaliagdo.

2. Compete ao Presidente do Conselho Cientffico ou T6cnico-Cientifico da Escola a
designagdo de dois professores catedr6ticos, no caso da carreira universitiiria, ou de

dois professores coordenadores principais ou professores catedr6ticos, no caso da
caneira polit6cnica, para elaborarem parecer fundamentado acerca do desempenho

cientifico, pedag6gico

e de outras

actividades relevantes para

Universidade, podendo, para tal, ouvir

o Director da Escola e o

a

missdo da

presidente do

Conselho Pedag6gico da Escola.

3. A contratagSo em regime de tenure 6 recusada pelo Reitor, se o Conselho Cientifico

ou T6cnico-Cientifico da Escola, sob proposta fundamentada aprovada por maioria
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dos membros em efectividade de firngdes, de categoria superior e de categoria igual
desde que nao se encontrem em periodo experimental, decidir no sentido da sua
cessag6o.

4. As deliberag6es sao tomadas em votagAo nominal justificada, n6o sendo permitidas
absteng6es.

5' No caso de recusa da concessdo de tenure, a decisdo 6 comunicada ao Drofessor at6
noventa dias antes do termo do periodo experimental.

6. As eventuais faltas irs reuni6es do conselho cientifico ou T6cnico-cientifico da
Escola cuja ordem de trabalhos preveja a tomada de deliberag6es referidas no artigo
19." do ECDU e no artigo

10.'do ECPDESp devem ser obrigatoriamente justificadas

por escrito e levadas ao conhecimento do 6rgdo na reunido em causa

ou,

excepcionalmente, na reunido seguinte.

Artigo 33."
ContratagSo de professores auxiliares e de professores adjuntos

1. os professores auxiliares e os professores adjuntos s6o contratados por tempo
indeterminado por um perfodo experimental de cinco anos.

2. A manuten@o da contratagao por tempo indeterminado 6 precedida de avaliagdo
especifica da actividade desenvolvida.

3. Findo o periodo experimental, o conselho

procede

i

avaliagSo especifica

cientifico ou T6cnico-cientifico da Escola

da actividade desenvolvida pelos professores

auxiliares e pelos professores adjuntos, respectivamente.

Artigo 34."
Avaliagio do periodo experimentar dos professores auxiliares

e

professores

adjuntm

l. com a antecedencia de nove
auxiliar ou

o

meses do termo do periodo experimental, o professor

professor adjunto apresenta ao conselho cientifico ou T6cnico-
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Cientifico da Escola o curriculum vitac

e

um relat6io das actividades relevantes para

a avaliagSo.

2. Compete ao presidente do Conselho Cientffico ou Tdcnico-Cientifico da Escola

a

designagdo de dois professores catedr6ticos, no caso dos professores auxiliares, ou de

dois professores coordenadores principais ou professores catedrdticos, no caso dos
professores adjuntos, para elaborarem parecer fundamentado acerca do desempenho

cientifico, pedag6gico

e de outras

actividades relevantes para

Universidade, podendo, para tal, ouvir

o Director da Escola e o

a

miss6o da

Presidente do

Conselho Pedag6gico da Escola.

3. A manutengao da contratagdo por tempo indeterminado 6 recusada pelo Reitor, se o
Conselho Cientifico ou T6cnico-Cientifico da Escola, sob proposta fundamentada
aprovada por maioria dos membros em efectividade de fung6es, de categoria superior
e de categoria igual desde que n6o se encontrem em perfodo experimental, decidir no

sentido da sua cessagdo.

4. Nos termos da alinea a) do

n' I

do artigo 74.-B do ECDU e da alinea a) do

n

1 do

artigo 35"-B do ECPDESP, a manutengdo da contratagao por tempo indeterminado 6
ainda recusada pelo Reitor se as avaliag6es de desempenho do professor auxiliar ou
professor adjunto realizadas no periodo experimental n6o forem positivas.

5. Nas deliberagdes do Conselho Cientifico ou T6cnico-Cientifico da Escola apenas
podem votar os professores de categoria superior ao lugar a prover, ou da pr6pria
categoria desde que neo se encontrem em regime experimental.

6. As deliberagSes s6o tomadas em votagao nominal justificada, ndo sendo permitidas
absteng6es.

7. As eventuais faltas

is

reuni6es do conselho cientffico ou T6cnico-cientifico da

Escola cuja ordem de trabalhos preveja a tomada de deliberag6es referidas no artigo

25." do ECDU e no artigo 10."-B do ECPDESP devem ser obrigatoriamente
justificadas por escrito e levadas ao conhecimento do 6196o na reunido em causa ou,
excepcionalmente, na reuniio seguinte.
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Em caso de decisdo no sentido da cessagdo, ap6s um periodo suplementar de seis
meses, de que o docente pode prescindir, cessa a relagdo contratual.

9.

No caso previsto no nfmero anterior, a deciseo 6 comunicada ao professor at6 seis
meses antes do termo do perfodo experimental.

10. Em caso de incumprimento, total ou parcial, do prazo estipulado no nfmero
anterior, a Universidade fica obrigada a pagar ao docente uma indemnizagdo de valor

igual ir remuneragdo base correspondente ao perlodo de anteced€ncia em falta
quando haja cessagAo da relagAo contratual.

Artigo 35."

Publica$o
A contratagao de docentes por concurso
a) Na

6 objecto de publicagdo:

2.' s6ie do Didrio da Repiblica;

b) No sitio da Internet da Universidade de Evora.

Artigo 36."
Periodo experimental

l.

Durante o periodo experimental, n6o pode haver lugar a cessageo do contrato por

iniciativa da Universidade de Evora, salvo na sequ€ncia de procedimento
disciplinar.

O tempo de servigo decorrido no periodo experimental conclufdo com manutengSo
do contrato de trabalho por tempo indeterminado 6 contado, para todos os efeitos
legais, na carreira e categoria em causa.

O tempo de servigo decorrido no periodo experimental que se tenha concluido sem
manutengSo do contrato de trabalho por tempo indeterminado 6 contado na carreira
e categoria ds quais o trabalhador regressa.

2l

CAPiTULOVI
Resolug5o de Conflitos

Artigo 37."
Recursos

l.

Das deliberag6es finais proferidas pelo Jriri, em sede de admissdo e exclusdo dos
candidatos,

e da lista de classificagdo final e

ordenagdo dos candidatos cabe

recurso, com efeito suspensivo, para o Reitor,

O Reitor profere a sua decisio no prazo mdximo de 30 dias riteis, devendo notificar
os contra-interessados e solicitar a intervengdo do Jriri para se pronunciar sobre os
fundamentos do recurso.

J.

Nos casos de especial complexidade t6cnica ou cientifica, o Reitor pode solicitar a
intervengdo de especialistas nas Sreas em causa, suspendendo o prazo referido no

nlmero anterior, por um perfodo mdximo de quinze dias riteis, findo o qual o
recurso prossegue sem a emissSo do parecer.

4.

Das decis6es proferidas pelo Reitor e do acto de homologagdo cabe recurso
contencioso, nos termos gerais de direito,

Artigo 38.'
Resolugio alternativa de litigios

1.

Nos termos das disposi@es legais aplic6veis, a universidade de Evora admite o
recurso a mecanismos extrajudiciais de resolugdo de litigios emergentes das
relag6es jurfdicas disciplinadas pelo presente Regulamento"

2-

Sem prejuizo do recurso

a outros

mecanismos de resolugdo extrajudicial de

conflitos, admite-se a constituigao de tribunal arbiffat, desde que ndo estejam em
causa direitos indisponiveis e ndo resultem de acidentes de trabalho ou doenga
profissional e ndo existarn contra-interessados ou estes aceitem o comDromisso
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evl
arbitral, a vinculagdo gen6rica a centros de arbitragem volunt6ria e a mediagdo

e

consulta, esta riltima atrav6s da emissao de parecer de comissdo paritr6ria composta

por dois representantes da Universidade de Evora e dois da associaedo sindical em
que o docente estiver inscrito.

3.

Em cada caso, a decisdo por parte da Universidade de aceitar recorrer ou ndo aos
mecanismos descritos nos nrimeros anteriores 6 da competOncia do Reitor.

CAPiTT]LO

vII

Disposigdes finais e transit6rias

Artigo 39.'
Direito subsidi6rio
Aos casos regulados pela presente norma 6 aplicdvel, subsidiariamente, o disposto no
Estatuto da carreira Docente Universitriria, no Estatuto da carreira do pessoal Docente
do Ensino Superior Politdcnico e nos Estatutos da Universidade de Evora.

Artigo 40.'
RestituigSo e destruigio de documentos

l. Ii

destruida a documentagSo apresentada pelos candidatos quando a sua restituigdo

ndo seja solicitada no

pr'o

m6ximo de um ano ap6s a cessagdo do respectivo

conctlrso.

A documentagdo

apresentada pelos candidatos respeitante a concursos que tenham

sido objecto de impugnagdo judicial s6 pode ser destruida ou restitufda ap6s
execugdo da decisdo jurisdicional.

a

Artigo 4l.o
Aplicaglio no tempo
O presente Regulamento entra em vigor no dia a seguir

i

data da sua aprovagdo.
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