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ATA N.° 1

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, por ter sido dispensada

reunião presencial nos termos do disposto no art. l$.°/1/b/2, do Regulamento de

Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente de Carreira do IPG (RRPDC/IPG),

precedida de audição dos elementos do júri que se pronunciaram todos, por escrito, pela

sua realização por videoconferência, integrando em anexo i à presente ata. Assim,

torna-se pública a decisão da reunião do júri do Concurso documental para recrutamento

de um Professor Coordenador para as áreas disciplinares Programação (Infonnática), da

Unidade Técnico Científica de Infonrtática, para a Escola Superior de Tecnologia e

Gestão (ESTG), constituído pelo Presidente do Júri, Professor Doutor Gonçalo José

Poeta Fernandes, na qualidade de Vice Presidente do IPG e pelos vogais Professor

Doutor Raul Fernando de Almeida Vidal, Professor Emérito da Faculdade de

Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Professor Doutor Marco Paulo Amorim

Vieira, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade

de Coimbra (FCTUC), Professor Doutor Luís Paulo Gonçalves Reis, Professor

Associado da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Professora

Doutora Maria Clara dos Santos Pinto Silveira, Professora Coordenadora do Instituto

Politécnico da Guarda (IPG), Professor Doutor Fernando Pires Valente, Professor

Coordenador do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) de acordo com o Despacho do

Presidente do IPG, Professor Doutor Constantino Mendes Rei, de 12 de março de 2018.

Procurando proceder à definição do sistema de avaliação e classificação final,

de acordo com os critérios de seleção e seriação e respetiva ponderação, a saber:

Desempenho técnico-científico (DTC) — 40%;

Desempenho pedagógico (DP) — 40%;

Outras Atividades Relevantes (OAR) - 20%,

constantes dos elementos que integram a proposta de abertura do concurso, efetuada

pela Direção da ESTG e do Conselho Técnico-Científico da respetiva Escola, e em

obediência ainda ao disposto nos art° 27.° e 28.° e 29.° do Regulamento de
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Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente de Carreira do Instituto Politécnico da

Guarda, publicado através do Regulamento n° 287/2014, no Diário da República, 2

série, de 4 de julho de 2014 (doravante designado por RRCPDC/IPG) o júri deliberou

aprovar, por unanimidade, e de acordo com as ponderações suprareferidas, os

parâmetros da avaliação a ter em conta na aplicação dos mesmos critérios e o sistema de

avaliação e classificação final.

Assim, e de acordo com os critérios e ponderações previamente definidos, os

parâmetros a avaliar na aplicação de cada critério e respetiva ponderação, constam do

anexo à presente ata, identificado como anexo II, cujo teor se dá aqui por integralmente

reproduzido fazendo parte da mesma.

Na avaliação de cada parâmetro, o júri terá em consideração, quando aplicável,

o valor científico, a quantidade, a qualidade, a pertinência, a atualidade e a experiência

na área disciplinar de Programação (Informática) que integram a UTC de Informática.---

Os currículos a apresentar pelos candidatos devem ser estruturados de acordo

com as áreas e subáreas consideradas para a avaliação, conforme anexo ao

RRCPDC/IPG, nomeadamente:

Desempenho técnico-científico (DTC) - Resultados da Atividade de

Investigação (Publicações - livros, capítulos de livros, artigos em revistas científicas);

Comunicações, Conferências (com avaliação por pares ou sem avaliação e nacionais ou

internacionais, colaborações e participação como revisor e membro de comissões

científicas em revistas científicas, congressos, etc.); Orientação e Arbitragem (júri) de

trabalhos conducentes a grau académico e títulos (de mestrado e doutoramento);

Projetos de investigação; Orientação pedagógica de docentes e atividade de natureza

profissional com relevância na área ou áreas disciplinares; Desenvolvimento,

Participação, Avaliador de Projetos de Investigação nacional ou internacional;

Participação em Centros de Investigação e Trabalhos a que se refere o n° 2 do artigo 24°

do RRCPDC/IPG.
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Desempenho Pedagógico - Experiência e Dedicação à Docência no Ensino

Superior (unidades curriculares lecionadas, elaboração de programas); Avaliação do

Desempenho Docente; Elaboração de Material Didático; Participação em outras

atividades pedagógicas (orientação e participação em júris de estágios/projetos de

licenciatura, supervisão de estágios, práticas pedagógicas, organização e colaboração de

eventos pedagógicos, etc);.

Outras Atividades Relevantes - Exercício de cargos diretivos e de órgãos de

gestão e outros órgãos ou estruturas de Instituições de ensino superior; Coordenação de

cursos (Licenciaturas e Mestrados), Coordenação de Unidades Técnico-Científicas,

estruturas equivalentes e comissões científicas e pedagógicas, outros órgãos das lES;

etc.; Coordenação e desenvolvimento de projetos ou atividades de caráter prático na

área do concurso, participação de eventos profissionais, responsável por centro,

laboratório ou unidade de serviços em instituição de ensino superior, programas de

mobilidade, etc.; Prestação de serviços ao exterior, estudos/projetos ou pareceres

elaborados, colaborações com entidade externas, atividades ou eventos de promoção da

instituição, etc.

Relativamente aos critérios de avaliação dos trabalhos a que se refere o n° 2 do

artigo 24° RRCPDC/IPG, o júri deliberou que a avaliação dos mesmos será considerada

na componente “Desempenho Técnico-científico”, conforme consta no anexo II.

Na avaliação dos trabalhos a que se refere as alíneas a) e b) do n° 2 do citado

artigo 24° do RRCPDC/IPG ter-se-á em consideração: a) Definição dos objetivos da

unidade curricular e dos conhecimentos/competências que os estudantes devem

adquirir; b) Estratégias pedagógicas adotadas ou propostas; c) Pertinência e adequação

dos conteúdos, cargas horárias e métodos de avaliação; d) Relevância e atualidade da

bibliografia incluída.

Na avaliação dos trabalhos a que se refere o c) e d) do n° 2 do citado artigo 24°

do RRCPDC/IPG, ter-se-á em consideração: a) Relevância e originalidade do projeto ou

proposta de investigação; b) Metodologias adotadas; c) Organização do projeto ou
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proposta face aos objetivos e recursos utilizados ou propostos; d) Resultados obtidos ou

esperados; e) Contributos para o conhecimento científico e tecnológico.

Na avaliação do subcritério da “avaliação do desempenho docente” será

considerada a classificação obtida na última avaliação realizada através de processo de

avaliação do desempenho docente previsto nos estatutos de carreira docente politécnica

ou universitária. Na ausência de informação objetiva sobre a mesma, ou de candidatos

que não tenham sido avaliados nos termos dos respetivos regulamentos, o júri atribuirá

aos candidatos a pontuação equivalente a 40% da ponderação máxima prevista para o

item em causa, conforme Anexo II, correspondente ao limite mínimo da pontuação

atribuída ao desempenho de “Bom”, previsto na alínea c) do n° 1 do art° 100 do

Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do IPG (Regulamento

n.° 521/2015) publicado no Diário da República, 2.r série, N.° 153 de 7 de agosto de

2015. O júri deliberou ainda que aos candidatos com menção qualitativa de “Muito

Bom” serão atribuídos 7 pontos e aos candidatos com menção qualitativa de

“Excelente” serão atribuídos 10 pontos.

A apresentação e estrutura do curriculum será feita de acordo com os critérios

definidos em edital e será promovida em simultâneo plataforma para a submissão da

informação, de acordo com as subáreas e critérios do anexo II da presente ata.

No que respeita à avaliação e seleção dos candidatos o júri desenvolvera os

procedimentos constates do regulamento em vigor, nomeadamente:

A apreciação das candidaturas dos candidatos admitidos ao concurso será

efetuada de acordo com os critérios, parâmetros e ponderações aprovados e constantes

da presente ata.

As deliberações do júri serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos

membros presente à reunião, não sendo permitidas abstenções.

o júri deliberará primeiro sobre a aprovação em mérito absoluto dos

candidatos.

Considera-se como voto favorável à aprovação em mérito absoluto, aquele em

que expressamente resulte, da respetiva fundamentação escrita, que o candidato dispõe,
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com base numa análise qualitativa dos documentos entregues com a sua candidatura, da

capacidade e de um desempenho considerados corno adequados para o exercício das

funções de Professor Coordenador, seja no desempenho técnico-científico e pedagógico,

seja no desempenho das outras atividades desenvolvidas e tidas como relevantes para a

missão do Instituto Politécnico da Guarda, na área em que é aberto o concurso —

Programação (Informática).

O voto desfavorável à aprovação em mérito absoluto deve ser fundamentado

num ou mais dos seguintes pontos, entre outros, no facto de:

a) o ramo de conhecimento e/ou especialidade em que foi conferido o doutoramento ou

o título de especialista de que o candidato é titular não se mostrar como formação

académica e/ou profissional, adequada para o exercício de funções docentes nas áreas

disciplinares para a qual é aberto o concurso e esta falta não se considerar suprida por

outras formações detidas pelo candidato;

b) Se o candidato obtiver uma classificação final inferior a 50 pontos, calculada nos

termos da fórmula constante no anexoU.

c) Se o júri considerar, fundamentadamente, que o currículo do candidato não apresenta

mérito científico, capacidade de investigação e valor da atividade pedagógica já

desenvolvida compatíveis com a área disciplinar, a que respeita o concurso, e adequadas

à respetiva categoria.

Para que se verifique a aprovação em mérito absoluto, cada candidato tem de

obter o voto favorável da maioria absoluta dos membros do júri.

No caso de não aprovação em mérito absoluto, o júri deve proceder à audiência

prévia dos candidatos excluídos que, querendo, se podem pronunciar no prazo de dez

dias.

O júri procederá, de seguida, à elaboração de uma lista dos candidatos que

tenham sido aprovados em mérito absoluto, ordenados de forma alfabética.
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No que respeita à ordenação e metodologia de votação, o júri considerará, de

acordo com o regulamentado, o seguinte:

A ordenação dos candidatos deve ser fundamentada na avaliação feita com

base nos critérios e parâmetros de avaliação e correspondentes fatores de ponderação

constantes da presente ata.

Antes de se iniciarem as votações, cada membro do júri apresenta um

documento escrito, que será anexo à ata, com a classificação de O a 100 e ordenação dos

candidatos, devidamente fundamentada, considerando para o efeito o referido no

número anterior.

A Classificação final atribuída individualmente por cada elemento do Júri, será

obtida através da seguinte fórmula: NFEJ= 0,40*DTC+0,40*DP+0,20*OAR, em que:

• NFEJ corresponde à nota final do elemento do júri;

• DTC=Soma das pontuações atribuídas ao candidato na componente referente ao

desempenho técnico-científico;

• DP=Soma das pontuações atribuídas ao candidato na componente referente ao

desempenho pedagógico;

• OAR=Soma das pontuações atribuídas ao candidato na componente referente às

Outras Atividades Relevantes.

Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a ordenação que

apresentou, não sendo admitidas abstenções.

O júri, de acordo com o regulamento em vigor, utilizará a seguinte metodologia

de votação, para a formação da maioria absoluta na ordenação final dos candidatos:

a) A primeira votação destina-se a determinar o candidato a colocar em

primeiro lugar. No caso de um candidato obter mais de metade dos votos dos membros

do júri presentes na reunião, fica desde logo colocado em primeiro lugar. Se tal não

acontecer, repete-se a votação, apenas entre os candidatos que obtiveram votos para o

primeiro lugar, depois de retirado o candidato menos votado na primeira votação. Se

houver empate entre dois, ou mais, candidatos na posição de menos votado, procede-se
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a urna votação sobre eles para desempatar, e se ainda assim o empate persistir o

Presidente do júri decide qual o candidato a retirar. O processo repetir-se-á até que um

candidato obtenha maioria absoluta para ficar colocado em primeiro lugar. Retirado esse

candidato, repete-se o mesmo processo para obter o candidato classificado em segundo

lugar, e assim sucessivamente até que se obtenha uma lista ordenada de todos os

candidatos admitidos.

b) Sem prejuízo do disposto no número anterior, sempre que haja empate,

repete-se a votação e se ainda assim o empate persistir, o presidente do júri decide o

sentido da deliberação.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a

presente ata que vais ser assinada pelo Presidente do júri e respetivos membros

presentes.

O Presidente do Júri

-z
Professop’utor Gonçalo José poeta Femandes

(Vice Presidente do IPG)
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Colaborador em organização de eventoa pedagógicoa de preatígio nacional ou internacional

Anexo II

Concurso Professor Coordenador - Programação (Informática)

avaliação dos candidatos

Resultadoa da Atividade de lvvestigação
)Publicaçõea - liwoa, capítulos de livroa, artigos

em revistas científicas)

Publicação de artigos em revista não indesadas (ISIíSCOPUS) mau com referee

Publicação de artigos em Actas de Congresso

Publicações sem referee

Autor ou co-autor de capítulos de livros

Ponderação

0-50

Editor ou co-editor de obra multi-autor

Autor ou co-autor de obra completa ou tradução de livroso
1-
e
o
o
4-
4-’

c
o

9
oo
c
o
1-
o
-c
c
o
a
E
o
0
o
e

40/n

Participação em congresso de investigação com apresentação de comunicação e não
Comunicações, conferências )com avaliação oublicadas em atas
por pares ou sem avaliação e nacionais ou Posters apresentados em eventos científicos ou académicos
internacionais, colaborações e participação

como revisor e membro de comissdes Moderador )°Discussant”) em eventos científicos ou académicos 0-15

científicas em revistas cientificas, congressos, Membro de comissões científicas de congreaaos/ueminários
etc.)

Revisor em publicaçõea científicas

Orientação de Tese/Projecto/Relatórios de Estágio de Mestrado

Co-orientação de Tese/Projecto/Relatórios de Estágio de Mestrado
Orientação e Arbitragem Ijúri) de trabalhou
conducentes a grau académico e titulou, Orientação de Tese Ooutoramento

proletos de investigação, oneníação Co-Orientação de Tese de Doutoramento 0-10Pedagógica de docentes e alivldade de
natureza profissional com relevãncia na área ou Júri deTese/Projecto/Retatórios de Estágio de Mestrado

áreas disciplinares Júri de Tese de Doutoramento

Júri de Outras Provas Académicas de concursos de pessoal docente politécnico ou
universitário

Membro de Centro de Investigação avaliado positivamente pela FCT

Avaliador de projectos de investigação

Responsável de projecto com financiamento interno
Desenvolvimento, participação, avaliador de Colaborador de projecto com financiamento interno

Projetos de Invesfigação nacional ou
internacional, participação em Centros de Responsável de projecto com financiamento esterno 0-15

Investigação Colaborador de projecto com financiamento esterno

Prémio ou Disfinção Nacional

Prémio ou Distinção Internacional

Patentes registadas

Sub-Total 1 40%
Trabalhos a que se refere o n°2 do artigo 24° RRCPDC/IPG

Esperiáncia e Dedicação ã Docência no Ensino
Superior )unidades curriculares lecionadas,
elaboração de programas)

Esperiência profissional no ensino superior politécnico ou universitário

Participação na elaboração de programas de diferentes Unidades Curriculares

N° de unidades curriculares diferentes lecionadas na áreao
o
o,
‘o
o,
O
-o
o
o
o
-c
c
o
a
E
o
0
o
e

0-10

40%

fivialiação do desempenho docente 0-lo
Manuais e livros de testo de apoio ã docência ou antologias comentadas

Elaboração de Material Didáchco Elaboração de apontamentos impressos, cadernos de esercicios, noflware, Manual de práticas 0-30

de laboratório, produções audio-visuais, etc

0-35

Participação em grupos ou comissões académicas, incluidas as de avaliação inshtucional,
com apresentação de relatórios, comissões p/ criação/acreditação decursos, etc

Participação em outras atividades pedagógicas
)supervisão de estágios, práticas pedagógicas,
organização e colaboração de eventos
pedagógicos)

Orientação de Estágios/Projectos de Bachsreleto ou Licenciatura ou Complementos
Académicos
Júri de avaliação em Relatório de Estágio de Bacharelato, Licenciatura ou Complementos
Académicos

Organização de visitas de estudou
Membro de comissão organizadora de congressos, seminários, jornadas ou acções formativau
locais

0-25

Participação em outras ahvidades docentes e pedagógicas.



Anexo II

Concurso Professor Coordenador - Programação (Informática)

Coordenador de curso

Director de Departamento/Unidade Técnico Cientifica

Coordenação de cursos (Licenciaturas e Responsável por Área Cientifica

Mestrados). Coordenação de Unidades Técnico Presidente de júri de selecção/seriação )ex. mestrado, concursos especiais, concursos> 23
Científicas, estruturas equivalentes e comissões anos, etc) 040
científicas e pedagógicas, outros órgãos das
ES; etc.

Membro de júris de seriação )ex°. mestrado, concursos especiais, concursos> 23 anos, etc)
Participação em outros júris (ex° recrutamento pessoal não docente, aquisição de bens e
serviços, empreitadas, etc).

Participação ou colaboração em outras actividades administrativas relevantes na área do
Coordenação e desenvolvimento de projetos ou concurso
atividades de caráter prático na área do Responsável por unidade de serviços
‘oncurso, participação de eventos profissionais
responsável por centro, laboratório ou unidade Preparação de grupos de alunos para competéncias académicas ou exames gerais. 0-20

de serviços em instituição de ensino superior,
programas de Mobilidade, etc Participação em programa de Mobilidade: Estadias docentes e de investigação )tipo Sócrates,

Erasmus).

‘9v:

Exercício de cargos diretivos e de órgãos de
Oestão e Outros órgãos ou estruturas de
Instituições de ensino superior

Critérios, parâmetros de avaliação e fatores de ponderação para avaliação dos candidatos

Presidente; Vice-Presidente, Director de Unidade Orgãnics; Sub-Director de Unidade
Orgãnica

Presidente de órgãos colegiais estatutários )CTC, CP, CD; Provedor, etc)

Membro de órgãos colegiais estatutários )CTC, CP, CD. etc)

CI)
cl)

ccl
>
cl)
cl)

Li,
cl)

13
Ccl

-D
>

-1-a

CO
Ccl
1

o

0-20

20%

Prestação de serviços ao exterior,
estudos/projetos ou psteceres elaborados,
colaborações com entidade externas, atividades
ou eventos de promoção da instituição, etc.

Responsável por atividade de prestação de serviços

Co-responsável ou participante em atividade de prestação de serviços

Colaboração na organização de eventos de promoção da instituição

Participação em ôrgãos de instituições externas de reconhecido interesse público

0-20


