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ATA N.º 1 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA RECRUTAMENTO DE 2 TÉCNICOS SUPERIORES EM 

REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TERMO RESOLUTIVO 

INCERTO, P048-21-11060 

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, reuniram no Centro Ciência Viva da 

Universidade de Coimbra – Rómulo de Carvalho da Universidade de Coimbra, pelas 16:30 horas, os 

elementos do júri do procedimento concursal supra identificado. Dada a aposentação do Doutor Carlos 

Manuel Baptista Fiolhais, Professor Catedrático do Departamento de Física da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Coimbra, estiveram presentes a Vice-Reitora e Diretora do Instituto de 

Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, Professora Doutora Cláudia Margarida 

Gonçalves Cavadas, na qualidade de Presidente, a Diretora do Departamento de Física da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Professora Doutora Maria Constança Mendes 

Pinheiro da Providência Santarém e Costa, e o Coordenador Executivo do Instituto de Investigação 

Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, Engenheiro Jorge Humberto Gomes Noro, na qualidade 

de vogais. A reunião teve como objetivo proceder à fixação dos critérios e da ponderação dos vários 

métodos de seleção. 

O procedimento concursal tem em vista a ocupação de 2 postos de trabalho da categoria de Técnico 

Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por termo resolutivo incerto, do 

mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, com a seguinte caraterização:  

Perfil 1: Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão, exercidas com 

responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado, bem como 

de outras atividades de apoio especializado, nas áreas da atuação operativas da estrutura em que se insere 

o posto de trabalho, designadamente, recolha e sistematização de informação relevante para a 

composição e lançamento de notícias nos meios de comunicação social; dinamização de redes sociais e 

sítios da Internet com ações relacionadas com o projeto e com a Ciência Viva, particularmente, as 

realizadas no âmbito do Rómulo de Carvalho, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra; 

organização e apoio na dinamização de ações de Comunicação de Ciência, História das Ciências ou 

outras relacionadas; articulação com o Instituto de Investigação Interdisciplinar da UC para os aspetos 

a atender na Comunicação e identidade das ações ou do projeto (ex: logos, sítios da internet, formatos 

de noticias, etc.); outras funções cometidas pelo responsável do projeto ou pela Diretoria do Instituto 

de Investigação Interdisciplinar; 
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Perfil 2: Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão, exercidas com 

responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado, bem como 

de outras atividades de apoio especializado, nas áreas da atuação operativas da estrutura em que se insere 

o posto de trabalho, designadamente, apoio na conceção, desenho e planeamento das atividades práticas, 

a realizar como trabalhos laboratoriais de Ciência, preferencialmente, nas instalações do Rómulo de 

Carvalho – Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra, no acolhimento às escolas, entre outros  

Públicos-alvo; realização de experiências e outras ações práticas, como trabalhos laboratoriais de Ciência, 

tendo em vista o reforço da Comunicação de Ciência, a interatividade com os/as participantes, o 

aumento do conhecimento e do interesse na Ciência, entre outros; outras funções cometidas pelo 

responsável do Projeto ou pela Diretora do Instituto de Investigação Interdisciplinar. 

Habilitação literária exigida: Licenciatura. 

Requisitos preferenciais: Mestrado. 

 

MÉTODOS DE SELEÇÃO 

Considerando que, por despacho reitoral exarado a 17/09/2021, serão aplicados os seguintes métodos 

de seleção: Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 

PARA CADA MÉTODO DE SELEÇÃO SERÃO UTILIZADOS OS SEGUINTES CRITÉRIOS DE 

APRECIAÇÃO E PONDERAÇÃO DOS FATORES DE AVALIAÇÃO: 

A 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. A avaliação curricular é expressa 

numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através da 

média aritmética ponderada das classificações dos elementos a avaliar. Considerando os postos de 

trabalho a ocupar deliberámos, por unanimidade, considerar os seguintes elementos e sua ponderação: 

a. Habilitação académica  

20 Doutoramento relacionado com as exigências e as competências necessárias ao exercício 

da função 

18 Mestrado relacionado com as exigências e as competências necessárias ao exercício da 

função 
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14 Mestrado 

10 Licenciatura 

b. Valorização curricular 

20 Conhecimentos avançados nas áreas de comunicação de ciência, ciências da informação, 

jornalismo e comunicação ou ciências e tecnologia (física, engenharias física, eletrotécnica 

ou mecânica) 

16 Conhecimentos intermédios nas áreas de comunicação de ciência, ciências da informação, 

jornalismo e comunicação ou ciências e tecnologia (física, engenharias física, eletrotécnica 

ou mecânica) 

10 Conhecimentos básicos nas áreas de comunicação de ciência, ciências da informação, 

jornalismo e comunicação ou ciências e tecnologia (física, engenharias física, eletrotécnica 

ou mecânica) 

0 Sem conhecimentos nas áreas de comunicação de ciência, ciências da informação, 

jornalismo e comunicação ou ciências e tecnologia (física, engenharias física, eletrotécnica 

ou mecânica) 

c. Experiência profissional com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto 
de trabalho e o grau de complexidade das mesmas 

20 ≥ 6 Anos  

16 2 Anos < x < 6 Anos  

12 ≤ 2 Anos 

 

O resultado final da avaliação será obtido através da média aritmética ponderada das classificações dos 

parâmetros a avaliar, expresso na seguinte fórmula: 

AC = (a x 30%) + (b x 30%) + (c x 40%) 

A ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO - visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a 

experiência profissional e os aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida 

entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação 
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e de relacionamento interpessoal. Neste contexto, deliberamos avaliar na entrevista: 

1. Capacidade de expressão e fluência verbal: 

• avaliação da capacidade de comunicação manifestada através da linguagem oral, bem como o 

desenvolvimento harmonioso e lógico do discurso. 

2. Conhecimentos da informática adequados ao exercício da função.  

3. Motivação e interesse: 

• avaliação dos motivos de apresentação da candidatura e do interesse do candidato pelo 

exercício das funções inerentes ao posto de trabalho.  

4. Conhecimentos e qualidade da experiência profissional. 

• avaliação do nível de preparação e adequação da experiência profissional para o exercício das 

funções inerentes ao lugar. 

Este método será classificado em “Elevado”, “Bom”, “Suficiente”, “Reduzido” e “Insuficiente”, aos 

quais correspondem as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. O resultado final da entrevista será 

obtido através da média aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar, expresso na 

seguinte fórmula: 

EPS=(1+2+3+4):4 

Os métodos de seleção serão utilizados de forma faseada, de acordo com a determinação reitoral 

constante do despacho de abertura do procedimento concursal, e conforme o disposto no art. 7.º da 

Portaria n.º 125-A/2019, na sua redação atual. Para este efeito serão constituídos conjuntos de dez 

candidatos. 

 

ORDENAÇÃO FINAL 

A ordenação final dos/as candidatos/as a que, por força da legislação vigente, sejam aplicados, como 

métodos de seleção, a Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de Seleção será expressa de 0 a 20 

valores, como resultado da média aritmética ponderada das classificações obtidas em cada método de 

seleção, calculada através da seguinte fórmula:  

CF = (AC x 70%) + (EPS x 30%) 

A lista de ordenação final dos candidatos aprovados é unitária. Cada um dos métodos de seleção supra 

descritos tem caráter eliminatório. Serão igualmente excluídos do procedimento os/as candidatos/as que 

não compareçam a algum dos métodos de seleção ou deles tenham desistido. 
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Em caso de igualdade de valoração entre os candidatos serão adotados os critérios de ordenação 

preferencial previstos no artigo 27.º da Portaria n.º 125-A/2019, e artigo 66.º da LTFP. 

A ordenação dos/as candidatos/as que se encontrem em igualdade de valoração e em situação não 

configurada pela lei como preferencial é efetuada, de forma decrescente, tendo por referência os 

seguintes critérios: 

- Valoração da experiência profissional; 

- Valoração da valorização curricular; 

- Valoração da habilitação académica de base. 

Considerando, ainda, o número de lugares a ocupar, o Júri está ciente da necessidade de respeitar a quota 

de deficientes nos termos do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de que foi lavrada a presente ata que vai ser assinada 

pelos membros do Júri. 

Presidente 

 

______________________________________ 

Cláudia Margarida Gonçalves Cavadas,  

Vice-Reitora para a Investigação e Diretora do Instituto de Investigação Interdisciplinar 

Universidade de Coimbra 

 

Vogais 

 

______________________________________ 

Maria Constança Mendes Pinheiro da Providência Santarém e Costa 

Diretora do Departamento de Física 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

 

 

______________________________________ 

Jorge Humberto Gomes Noro 

Coordenador Executivo do Instituto de Investigação Interdisciplinar 

Universidade de Coimbra 


		2021-10-08T13:50:17+0100
	Maria Constança Mendes Pinheiro da Providência Santarém e Costa


		2021-10-08T13:53:57+0100
	CLÁUDIA MARGARIDA GONÇALVES CAVADAS


		2021-10-08T13:54:14+0100
	CLÁUDIA MARGARIDA GONÇALVES CAVADAS
	Entidade: Diário da República Eletrónico. Na qualidade de: Vice-Reitora - Universidade de Coimbra. Subatributos: Cargo do Dirigente: Vice-Reitora; Email do Dirigente: vr.claudia.cavadas@uc.pt; NIF da entidade onde exerce o cargo: 501617582; Nome da entidade onde exerce o cargo: Universidade de Coimbra


		2021-10-08T13:54:19+0100
	CLÁUDIA MARGARIDA GONÇALVES CAVADAS




