
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202009/0924

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Orgão / Serviço: Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa 

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Especiais

Carreira: Docente universitário

Categoria: Professor auxiliar

Grau de Complexidade: 0

Remuneração: 3.201,40 Euros

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:
As funções cometidas ao Professor Auxiliar, área disciplinar de Sanidade Animal, 
são as constantes do artigo 4.º e n.º 3 do artigo 5.º do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária (ECDU).

Requisitos de Admissão

Nomeação definitiva

Nomeação transitória, por tempo determinável

Nomeação transitória, por tempo determinado

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

CTFP a termo resolutivo certo

CTFP a termo resolutivo incerto

Sem Relação Jurídica de Emprego Público

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Autorização dos membros do Governo 
Artigo 30.º da LTFP:

Despacho autorizador de 31/07/2020 do Reitor da Universidade de Lisboa

Habilitação Literária: Doutoramento

Descrição da Habilitação Literária: Titularidade do grau de Doutor

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho
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Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Faculdade de 
Medicina 
Veterinária da 
Universidade de 
Lisboa 

1 Avenida da 
Universidade Técnica - 
Polo Universitário do 
Alto da Ajuda

1300477 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: São requisitos de admissão ao concurso:
a) Ser titular do grau de doutor, nos termos do disposto no artigo 41.º -A do 
ECDU. Os titulares de graus académicos atribuídos por instituições de ensino 
superior estrangeiras deverão possuir reconhecimento, nos termos a que se 
refere o Decreto -Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, até à data do termo do 
prazo concedido para a celebração do contrato, caso o candidato ordenado no 
lugar se enquadre nessa situação;
b) Domínio da língua portuguesa falada e escrita — os candidatos de 
nacionalidade estrangeira, exceto os dos Países de Expressão Oficial Portuguesa, 
deverão demonstrar possuir domínio da língua portuguesa falada e escrita, ao 
nível comum de referência C2. Este requisito tem que ser oficialmente 
reconhecido através de certificado ou diploma de competência comunicativa em 
língua portuguesa do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, do 
Conselho da Europa.
Deverá ser detentor deste requisito até à data do termo do prazo concedido para 
a celebração do contrato, caso o candidato ordenado no lugar se enquadre 
nessa situação;

Envio de Candidaturas para: Faculdade de Medicina Veterinária, sita na Avenida da Universidade Técnica 
1300 -477 Lisboa

Contacto: expediente@fmv.ulisboa.pt

Data Publicitação: 2020-09-22

Data Limite: 2020-10-30

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Edital n.º 1014/2020, publicado no Diário da República, II Série, n.º 182, de 17 
de setembro

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial: Requisitos de admissão em mérito absoluto: 1. Ser titular do grau de licenciado 
pré-Bolonha ou mestre em Ciências Veterinárias ou Medicina Veterinária; 2. Ser 
titular do grau de doutor em Ciências Veterinárias numa temática do âmbito da 
área disciplinar em concurso; 3. Ser detentor de um currículo científico e 
pedagógico que se situe na área disciplinar em que é aberto o concurso e que 
seja compatível com a categoria a que concorre; Parâmetros de avaliação e 
seriação em mérito relativo, respetiva ponderação e sistema de valoração final: 
1. Os candidatos serão selecionados e seriados com base nos elementos 
referidos no n.º 6 do artigo 50.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária e 
num projeto pedagógico numa área científica do âmbito da área disciplinar em 
concurso, como previsto no n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento geral de 
concursos para recrutamento de professores catedráticos, associados e auxiliares 
da Universidade de Lisboa, atribuindo -se as seguintes ponderações a cada um 
dos componentes em análise: 1 — Capacidade pedagógica (CP) — 40 pontos — 
incluindo: a) Conteúdos pedagógicos; b) Acompanhamento e orientação de 
estudantes a nível de Mestrado e Doutoramento; c) Unidades curriculares 
lecionadas. 2 — Desempenho científico (DC) — 40 pontos — incluindo: a) 
Publicações; b) Projetos científicos. 3 — Desempenho noutras atividades 
relevantes para a missão das instituições de ensino superior (DARMIES) que 
tenham sido desenvolvidas pelo candidato — 20 pontos — incluindo: a) 
Patentes, legislação, normas e publicações técnicas; b) Prestação de serviços de 
diagnóstico em Anatomia Patológica (necrópsias, histopatologia e citologia), 
consultoria e divulgação de ciência e tecnologia; c) Exercício de cargos e funções 
académicas e de coordenação de unidades funcionais de ensino; d) Atividades 
de gestão. 4 — Projeto Pedagógico (PPEDAG) para uma unidade curricular do 
âmbito da Anatomia Patológica Veterinária no qual sejam propostas as 
metodologias pedagógicas julgadas mais adequadas para a aquisição das 
competências previstas nessa unidade curricular — 20 pontos. Parâmetros 
adicionais 1 — A experiência docente em instituição de ensino superior 
universitário, em ciclos de estudos de Medicina Veterinária e em unidades 
curriculares cujos conteúdos programáticos sejam equivalentes aos das unidades 
curriculares de Anatomia Patológica da área disciplinar em concurso (PA1) 
constitui fator adicional, com a valorização até 30 % do total dos pontos obtidos 
na componente Capacidade Pedagógica. 2 — O desempenho científico no âmbito 
da Anatomia Patológica Veterinária (PA2) constitui fator adicional, com a 
valorização até 30 % do total dos pontos obtidos nessa componente. 3 — O ser 
detentor de Diploma da especialidade de Anatomia Patológica (PA3) atribuído 
por colégio Europeu ou Americano de Patologia Veterinária constitui fator 
adicional, com a valorização até 30 % do total dos pontos obtidos na 
componente “Desempenho noutras atividades relevantes para a missão das 
instituições de ensino superior (DARMIES). Sistema de valoração final A 
valoração final (VF) resultará do somatório dos pontos obtidos em cada uma das 
componentes descritas no capítulo V, multiplicados pelos valores atribuídos nos 
respetivos parâmetros adicionais descritos no capítulo VI deste edital: VF = [CP+
(CPxPA1)] + [DC+(DCxPA2)] + [DARMIES+(DARMIES x PA3)] + PPEDAG A VF 
poderá atingir 120 pontos, quando não aplicados parâmetros adicionais, ou até 
150 pontos, no caso de todos os parâmetros adicionais serem majorados pela 
percentagem máxima. Constituição do Júri O júri será constituído pelo Reitor da 
Universidade de Lisboa, que preside, e pelos seguintes vogais: Doutora Maria da 
Conceição da Cunha e Vasconcelos Peleteiro, Professora Catedrática da 
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa; Doutor Luís 
Manuel Morgado Tavares, Professor Catedrático da Faculdade de Medicina 
Veterinária da Universidade de Lisboa; Doutora Maria de Fátima Rodrigues 
Moutinho Gärtner, Professora Catedrática do Instituto de Ciências Biomédicas de 
Abel Salazar da Universidade do Porto; Doutora Ana Maria Félix de Campos 
Pinto, Professora Associada com agregação da Nova Medical School — Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa; Doutora Maria dos Anjos 
Clemente Pires, Professora Associada com Agregação da Escola de Ciências 
Agrárias e Veterinárias da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro.

Observações
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Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Resultados

Alteração de Júri
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