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Ofício Reitoria

Informação (com massa salarial)

Despacho:
O Reitor

Despacho: Concordo nos termos e com os fundamentos da informação. À consideração do Ex.mo
Senhor Reitor, Professor Doutor António de Sousa Pereira.
A Dirigente Intermédia de 1º grau
Serviço de Recursos Humanos

Despacho: Concordo nos termos e com os fundamentos da informação.
À consideração da Dirigente Intermédia de 1º grau do Serviço de Recursos
Humanos.
A Dirigente Intermédia de 2º grau
Unidade de Planeamento, Contratação e Desenvolvimento

Inf. Nº: R08/
Data:
Remetente: Faculdade da Universidade do Porto (FUP)
Autor:
Assunto: Abertura de processos de recrutamento e seleção de <categoria> para a FUP
Enquadramento legal: Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro,
com as alterações subsequentes; Regulamento de celebração de contratos de trabalho de pessoal não
docente e não investigador da Universidade do Porto (Despacho n.º 3437/2013, publicado no Diário
da República, 2.ª série, de 4 de março) e Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Lei do Orçamento do
Estado para 2018).
Apreciação e conclusão: A Faculdade de solicitou à Unidade de Planeamento, Contratação e
Desenvolvimento do Serviço de Recursos Humanos a abertura de um processo de recrutamento e
seleção de <categoria>, com um vencimento de €, correspondente ao nível remuneratório, ª posição
remuneratória, da categoria de <categoria>, de acordo com a tabela constante no Anexo III do
Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto
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Regulamento de celebração de contratos de trabalho de pessoal não docente e não investigador da
Universidade do Porto, nas condições abaixo descritas:
- tipo de contrato, <motivo>, para o Serviço;
Analisadas as contratações previstas no Orçamento para o ano de 2018, verifica-se que se encontra
prevista a contratação de um>categoria> nos termos solicitados pela FUP.
Tendo entrado em vigor, em 1 de janeiro do ano corrente, a Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Lei
do Orçamento do Estado para 2018), aplica-se a esta contratação o disposto no n.º 1 do artigo 37.º
da mencionada lei, que refere que “(…) as instituições de ensino superior públicas podem proceder
a contratações, independentemente do tipo de vínculo jurídico que venha a estabelecer -se, desde
que o valor total das remunerações dos trabalhadores docentes e não docentes e investigadores e
não investigadores da instituição não seja superior ao maior valor anual dos últimos cinco anos.”.
A referida contratação representará um aumento mensal de € da massa salarial da faculdade. Tendo
em conta que a FUP não dispõe de folga na massa salarial, o pedido aqui em causa carece da
autorização do Senhor Reitor, nos termos da Deliberação Nº CG.01/03/2012, de 12 de março.
Face ao exposto, propõe-se seja submetido o presente pedido à autorização do Senhor Reitor,
Professor Doutor NOME.

Serviço de Recursos Humanos
Serviços Partilhados da Universidade do Porto

Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto
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Proposta recrutamento SPUP

Despacho do órgão máximo:

Despacho:

Processo SGAP N.º: ___________________ (a preencher pelos SPUP)
Remetente (Entidade Constitutiva):
Data:

/

/

Autor:
Assunto: Pedido de Recrutamento
Modalidade:
Contrato de trabalho a termo certo
Contrato de trabalho a termo incerto
Contrato de trabalho por tempo indeterminado
Face à necessidade de ….., o Serviço de …. propõe a admissão de um e subsequente abertura do
processo de seleção para a celebração de um contrato de trabalho (modalidade), pelo período …...
Propõe-se que a remuneração seja a correspondente ao nível ….-A, da Tabela remuneratória única, a
que cabe a remuneração mensal de € ……… da categoria profissional de (categoria) , considerando o
disposto no Anexo II e III do Regulamento de celebração de contratos de trabalho de pessoal não
docente e não investigador da Universidade do Porto, acrescida do subsídio de refeição.
Poderão candidatar-se todos os indivíduos maiores, possuidores dos seguintes requisitos
mínimos:
a) Habilitações literárias b) Experiência profissional comprovada em:
c) Disponibilidade imediata.
Mod. Prop. SPUP/UPCD/ND/2016-06

Condições de preferência
a) Exercício de funções em instituição de ensino superior;
b) ;
c)
Funções a desempenhar
a) Apoio a…;
b) ;
c) ;
d) …;
Justificação da duração e termo do contrato
Substituição / projeto/ aumento excecional de trabalho motivado por .…..
Métodos de seleção a utilizar
Propomos que a seleção seja feita por avaliação curricular, podendo ser complementada por
entrevista, se necessário.
Constituição da comissão de seleção
Presidente 1º vogal efetivo 2º vogal efetivo 1º vogal suplente 2º vogal suplente _____/_____/_____
O (A) Responsável do Serviço
_______________________

Informação do Serviço Económico-Financeiro
Existe cobertura orçamental? Sim
Grupo de Pessoal
Classificação Económica
Pagamento
Origem de Financiamento
Mod. Prop. SPUP/UPCD/ND/2016-06

Não

Forma de pagamento
NIB
Sujeito a redução
remuneratória?
Classificação Orçamental
Origem de Financiamento
Orçamento
Programa/ Medida
Atividade
Classificação funcional
Abono/ encargo
Percentagem
CCO/ Rubrica
Código CCO
Descrição CCO
Rubrica
Descrição Rubrica
Percentagem
Analítica
Conta classe 9
Nome
Centro de Custo
Nome
Percentagem
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____/_____/_____

Mod. Prop. SPUP/UPCD/ND/2016-06

O(A) Responsável: ________________________________

Formulário de dados pessoais

Formulário de Dados Pessoais
DADOS DO TRABALHADOR/ BOLSEIRO

Nome completo:
Data de nascimento:

/

/

Sexo:

M

F

N.º do documento de identificação:

Dígitos de controlo (4 algarismos):

Data de validade do documento de identificação:

/

/

Filiação:

N.º Identificação Fiscal:

N.º Segurança Social/CGA :

N.º Utente de Saúde:

Nacionalidade:

Morada:
Código Postal:

Localidade:

-

Endereço de correio eletrónico:
N.º Telemóvel:

/

/

Assinatura:

Declaração de incompatibilidades

Declaração de Incompatibilidades
Eu, abaixo assinado/a, declaro sob compromisso de honra que:
Não exerço qualquer cargo remunerado na função pública;
Exerço o(s) seguinte(s) cargo(s) remunerado(s) na função pública:

Não exerço qualquer cargo remunerado numa empresa pública;
Exerço o(s) seguinte(s) cargo(s) remunerado(s) numa empresa pública:

Não exerço qualquer cargo remunerado na atividade privada;
Exerço o(s) seguinte(s) cargo(s) remunerado(s) na atividade privada:

Exerço funções, a título gracioso, em comissão de serviço/ requisição/ outra situação, na administração
pública/ administração local/ empresa pública (explicitar a situação):

Recebo subsídio de refeição por outra instituição:
Sim
Não

Versão de 08/09/2017

Declaro ainda que ao ser contratado como:

no(s)/na:
Selecionar valor da lista
ficarei na seguinte situação relativamente ao(s) cargo(s) que exerço atualmente:
pedirei a exoneração/ denúncia:

ficarei em regime de acumulação:

ficarei em comissão de serviço/ requisição:

nada tenho a declarar
outra situação (discriminar a situação):

Caso fique em situação de acumulação de funções com outra entidade pública, indique qual o regime de proteção
social aplicado ao contrato de origem:
Regime de proteção social convergente (desconto para a CGA - Caixa Geral de Aposentações)
N.º Subscritor CGA:
Regime geral da Segurança Social (desconto para a Segurança Social)

/

/

Assinatura:

Versão de 08/09/2017

Declaração IRS

(Art.º 99.º do Código do IRS)


Cód.Serv.Fin./B.F.

Serviço de Finanças/ Bairro Fiscal

Casado e não separado judicialmente de pessoas e bens ou unido de facto

13º

(sendo casado e não separado judicialmente de pessoas e bens ou unido de facto)

(Art.º 4.º do DecretoLei n.º 42/91 de 22/1)
2 – Ambos os cônjuges são titulares de rendimentos

(Dois titulares)

1 – O declarante opta pela taxa de retenção mensal de:

%

2 – Para efeitos de retenção mensal sobre complemento de pensão, declara que a pensão mensal
que lhe é paga por
é de:

€

Informação de contrato (não docentes)

Despacho: Em conformidade com o disposto na alínea ) do número do art.º .º dos Estatutos da
UP e o disposto na alínea ) do art.º º dos Estatutos da Faculdade de da Universidade do Porto,
autorizo o contrato com efeitos a ___/___2018.
____/____/______
O Diretor
___________________________________
Professor Doutor
Despacho: Concordo nos termos e com os fundamentos da informação. À consideração do Senhor
Diretor da , Prof. Doutor
A Dirigente Intermédia de 1º grau
Serviço de Recursos Humanos

Despacho: Concordo nos termos e com os fundamentos da informação.
À consideração da Dirigente Intermédia de 1º grau do Serviço de Recursos Humanos.
A Dirigente Intermédia de 2º grau
Unidade de Planeamento, Contratação e Desenvolvimento

Inf. Nº: R00/18A000:002
Data:
Remetente: Faculdade de
Autor:
Assunto: Celebração de contrato de trabalho a, ao abrigo do Código do Trabalho, com , como
<categoria>.
Enquadramento legal: Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro,
com as alterações subsequentes; Regulamento de celebração de contratos de trabalho de pessoal
não docente e não investigador da Universidade do Porto (Despacho n.º 3437/2013, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 4 de março).
Apreciação e conclusão: Por anúncio publicado no Jornal de Notícias de <data> e nas páginas
web da Universidade do Porto e SPUP, foi aberto processo de recrutamento e seleção de um

Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto
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<categoria>, em regime de direito privado, a <tipo de contrato>, para o >Serviço> da Faculdade
da Universidade do Porto.
Concluído o processo em questão, foi selecionada para o lugar a candidata <nome>.
A trabalhadora irá auferir a remuneração mensal de €, correspondente à.ª posição remuneratória,
nível remuneratório -A, de acordo com a tabela remuneratória única, conforme disposto nos
Anexos II e III do Regulamento de celebração de contratos de trabalho de pessoal não docente e
não investigador da Universidade do Porto, acrescido do subsídio de refeição, e o período normal
de trabalho é de quarenta horas semanais.
Considerando que o processo de recrutamento e seleção foi autorizado por despacho do Senhor
Diretor da , exarado no documento de informação da Unidade de Planeamento, Contratação e
Desenvolvimento de Recursos Humanos com o n.º, propõe-se seja submetida a celebração do
contrato em apreço à autorização do Senhor Diretor da …, Professor Doutor….

Serviço de Recursos Humanos
Serviços Partilhados da Universidade do Porto

Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto
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Contrato Não Docente

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Entre os abaixo identificados:
Universidade do Porto, fundação pública com regime de direito privado, pessoa coletiva com o NIPC
501413197, através da sua unidade orgânica <UO>, com autonomia administrativa, sita à <morada>, com o
número de identificação de Segurança Social 20008871411, NIPC <NIPC>, representada pelo Professor Doutor
<nome>, Diretor da Faculdade, na qualidade de entidade patronal, abaixo abreviadamente designada como
Primeiro Outorgante
e,
<Nome>, portador do cartão de cidadão <nº>, válido até <data>, contribuinte fiscal <nº>, beneficiária da
Segurança Social <nº>, residente na <morada>, abaixo identificada como Segundo Outorgante
é celebrado o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado, de livre vontade e de boa-fé e, pelo
presente instrumento o reduzem a escrito, o qual se regerá pelos termos e sob as condições das cláusulas
seguintes:

Cláusula 1ª
O Segundo Outorgante inicia o trabalho sob a direção do Primeiro Outorgante no dia <data>, para exercer
funções no <serviço> da <UO>.
Cláusula 2ª
O período experimental a que fica sujeito é de < dias>, de acordo com o disposto no artigo 112º, nº1, alínea a)
do Código do Trabalho.
Cláusula 3ª
1) O Primeiro Outorgante contrata o Segundo Outorgante para, sob a sua autoridade e direção, e sem prejuízo
da autonomia técnica inerente à atividade contratada, desempenhar as funções correspondentes à categoria
de <categoria>, da carreira de <carreira, cujo conteúdo funcional é o descrito no Anexo I do Regulamento de
celebração de contratos de trabalho de pessoal não docente e não investigador da Universidade do Porto.
2) A atividade contratada não prejudica o exercício, de forma esporádica, das funções que lhe sejam afins ou
funcionalmente ligadas, para as quais o Segundo Outorgante detenha qualificação profissional adequada e não
impliquem desvalorização profissional, nos termos estabelecidos no artigo 118º do Código do Trabalho.
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Cláusula 4ª
O Segundo Outorgante desenvolverá a sua atividade profissional nas instalações do Primeiro Outorgante,
encontrando-se em qualquer circunstância adstrito às deslocações inerentes ao exercício das funções para que
é contratado ou indispensáveis à sua formação profissional.
Cláusula 5ª
1) O Primeiro Outorgante, poderá disponibilizar temporariamente o Segundo Outorgante, para prestar
trabalho a outra entidade com a qual se relacione por missões afins ou complementares, desde que o Segundo
Outorgante concorde com a cedência, ficando sujeito ao poder de direção do cessionário e mantendo o
vínculo contratual inicial.
2) A cedência ocasional do Segundo Outorgante depende de acordo entre cedente e cessionário, sujeito a
forma escrita.
3) A duração da cedência não pode exceder um ano, renovável por iguais períodos até ao máximo de cinco
anos.
Cláusula 6ª
1) O Segundo Outorgante fica sujeito ao período normal de trabalho de quarenta horas semanais.
2) O horário de trabalho a praticar, é definido pelo Primeiro Outorgante dentro dos condicionalismos legais e
do regulamento interno do horário de trabalho.
Cláusula 7ª
1) O Segundo Outorgante auferirá a remuneração base ilíquida fixada nos termos do disposto no artigo 270º
do Código do Trabalho, no valor de <€>, correspondente à < posição remuneratória>, <nível remuneratório>
da categoria de <categoria> da tabela que corresponde ao Anexo III do Regulamento de celebração de
contratos de trabalho de pessoal não docente e não investigador da Universidade do Porto.
2) Sobre a remuneração base incidem os descontos legalmente previstos.
3) O Segundo Outorgante receberá ainda um subsídio de refeição por dia útil de trabalho, no valor de 4,27€.
Cláusula 8ª
O Segundo Outorgante terá direito a férias, cuja duração é determinada segundo as regras dos artigos 237º e
seguintes do código do trabalho. As férias são remuneradas e pressupõem um subsídio de férias
correspondente.
Cláusula 9ª
O Segundo Outorgante obriga-se a frequentar e a procurar tirar o melhor aproveitamento dos cursos ou
estágios de formação profissional que o Primeiro Outorgante considere necessários para o bom desempenho
profissional daquele.
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Cláusula 10ª
1) O Segundo Outorgante pode denunciar o contrato independentemente de justa causa, mediante
comunicação ao empregador, por escrito, com a antecedência mínima de 30 ou 60 dias, conforme tenha,
respetivamente, até dois anos ou mais de dois anos de antiguidade.
2) Caso o Segundo Outorgante não cumpra, total ou parcialmente, o prazo de aviso prévio a que se refere a
alínea anterior, deve pagar ao Primeiro Outorgante uma indemnização de valor igual à retribuição base e
diuturnidades correspondentes ao período em falta, sem prejuízo de indemnização por danos eventualmente
causados pela inobservância do prazo de aviso prévio ou de obrigação assumida em eventual pacto de
permanência.
Cláusula 11ª
O Segundo Outorgante obriga-se a guardar sigilo profissional sobre informações de caráter confidencial a que
tiver acesso por causa ou por mera ocasião da prestação do seu trabalho.
Cláusula 12ª
1) Os direitos de propriedade industrial sobre as invenções ou criações efetuadas pelo Trabalhador durante a
execução do presente contrato pertencem à Universidade do Porto.
2) Entendem-se por invenções ou criações os produtos ou processos suscetíveis de serem registados como
patentes de invenção ou modelos de utilidade, os desenhos ou modelos, as topografias dos produtos
semicondutores, bem como as invenções que contenham programas de computadores com conteúdo técnico
implícito e aplicabilidade industrial.
3) A Universidade do Porto consagra, como princípio geral, a atribuição ao Trabalhador da titularidade do
direito de autor sobre as obras literárias, científicas e artísticas por este concebidas e realizadas.
4) Excetuam-se do disposto no número anterior as obras que hajam sido criadas por encomenda da
Universidade ou para serem publicadas ou divulgadas em nome desta, que organizará e dirigirá a sua criação.
5) Para fins de clarificação da parte final do número anterior, considera-se que o Trabalhador renuncia a
quaisquer direitos ou compensações que pudesse ter sobre os resultados do trabalho desenvolvido ao serviço
da Universidade do Porto, conferindo-lhe de forma irrenunciável todos os direitos patrimoniais sobre o mesmo
e, se necessário, uma licença exclusiva, perpétua, não onerosa, com a faculdade de sublicenciar, para
utilização, modificação e comercialização desses resultados.
Cláusula 13ª
Pelo presente contrato, considera-se cumprido o dever de informação, consagrado nos artigos 106º e 107º do
Código do Trabalho.
Cláusula 14ª
Tudo o que não estiver expressamente previsto no presente contrato é regido pelas disposições do Código
do Trabalho aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis nº
105/2009 de 14 de setembro, Lei nº 53/2011 de 14 de outubro e Lei nº 23/2012 de 24 de junho, Lei nº
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47/2012 de 29 de agosto, Lei nº 69/2013 de 30 de agosto, Lei nº 27/2014 de 08 de maio e Lei n.º 55/2014, de
25 de agosto e pelas normas aplicáveis em vigor na Universidade do Porto.
Cláusula 15ª
O presente contrato de trabalho, celebrado livremente e de boa-fé, foi feito em duplicado, destinando-se o
original ao Primeiro Outorgante e o duplicado ao Segundo Outorgante.
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, <data>

O Primeiro Outorgante

O Segundo Outorgante
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Contrato Termo Certo

CONTRATO DE TRABALHO A TERMO CERTO
Entre os abaixo identificados:
Universidade do Porto, fundação pública com regime de direito privado, com sede na
Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto, nº de identificação de Segurança Social
20008871411, pessoa coletiva com o número 501413197 e representada pelo Professor
Doutor, da Universidade, com poderes suficientes para o ato, na qualidade de entidade
patronal, abaixo abreviadamente designada como Primeiro Outorgante;
e
nome, portador do Cartão do Cidadão nº , com validade até, contribuinte fiscal nº,
beneficiária da Segurança Social nº , residente Rua, XXXX-XXX cidade, doravante
designada por Segunda Outorgante,
é celebrado o presente contrato de trabalho a termo certo, de livre vontade e de boa-fé e,
pelo presente instrumento o reduzem a escrito, o qual se regerá pelos termos e sob as
condições das cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª
O Segundo Outorgante inicia o trabalho sob a direção do Primeiro Outorgante no dia
<data>.
Cláusula 2ª
1) O presente contrato é celebrado por doze meses, cujo termo será no dia <data>.
2) O período experimental a que fica sujeito é de 30 dias.
Cláusula 3ª
1) Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 140º nº alínea) e 141º nº1 alínea)
e nº3 do Código do Trabalho (Lei nº 7/2009 de 12 de fevereiro, com as subsequentes
alterações), estabelece-se que o motivo justificativo da aposição de uma cláusula de termo
certo ao presente contrato, tem por base <motivo>
2) O Primeiro Outorgante considera que a referida justificação preenche o requisito legal
de admissibilidade da celebração do presente contrato de trabalho a termo certo, nos
termos da disposição legal supra identificada, circunstância que foi determinante para a
formação da vontade contratual, pois que sem ela não teria contratado. Por seu lado, o
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segundo outorgante, reconhece e aceita como essencial tal circunstância, para todos os
efeitos legais.

Cláusula 4ª
1) O Primeiro Outorgante contrata a Segunda Outorgante a termo certo para, sob a sua
autoridade e direção, e sem prejuízo da autonomia técnica inerente à atividade contratada,
desempenhar as funções correspondentes à categoria de <categoria>, da carreira de
<carreira>, cujo conteúdo funcional é o descrito no Anexo I do Regulamento de celebração
de contratos de trabalho de pessoal não docente e não investigador da Universidade do
Porto.

2) A atividade contratada não prejudica o exercício, de forma esporádica, das funções que
lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais a Segunda Outorgante detenha
qualificação profissional adequada e não impliquem desvalorização profissional, nos
termos estabelecidos no artigo 118º do Código do Trabalho.
Cláusula 5ª
O Segundo Outorgante desenvolverá a sua atividade profissional no Serviço <serviço>,
encontrando-se em qualquer circunstância adstrito às deslocações inerentes ao exercício
das funções para que é contratado ou indispensáveis à sua formação profissional.
Cláusula 6ª
1) O Segundo Outorgante fica sujeito ao período normal de trabalho de quarenta horas
semanais.
2) O horário de trabalho a praticar, é definido pelo primeiro outorgante dentro dos
condicionalismos legais e do regulamento interno do horário de trabalho.
Cláusula 7ª
1) O Segundo Outorgante auferirá a remuneração base ilíquida fixada nos termos do
disposto no artigo 270º da Lei nº 7/2009 de 12 de fevereiro, sendo de <valor> €,
correspondente à xª posição remuneratória da categoria de <categoria> e ao nível
remuneratório x-A da tabela que corresponde ao Anexo III do Regulamento de celebração
de contratos de trabalho de pessoal não docente e não investigador da Universidade do
Porto.
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2) Sobre a remuneração base incidem os descontos legalmente previstos.
3) O Segundo Outorgante receberá ainda um subsídio de refeição por dia útil de trabalho,
no valor de <valor> €.
Cláusula 8ª
O Segundo Outorgante terá direito a férias, cuja duração é determinada segundo as regras
dos artigos 237º e seguintes do Código do Trabalho. As férias são remuneradas e
pressupõem um subsídio de férias correspondente.
Cláusula 9ª
O Segundo Outorgante obriga-se a frequentar e a procurar tirar o melhor aproveitamento
dos cursos ou estágios de formação profissional que o Primeiro Outorgante considere
necessários para o bom desempenho profissional daquele.
Cláusula 10ª
1) O contrato de trabalho caduca no final do prazo estipulado na cláusula 2ª, ou da sua
renovação, desde que o Primeiro Outorgante ou o Segundo comunique à outra parte a
vontade de o fazer cessar, por escrito, respetivamente, quinze ou oito dias antes de o prazo
expirar.
2) Em caso de caducidade do contrato de trabalho decorrente de declaração da entidade
empregadora, o Segundo Outorgante tem direito a compensação prevista no artigo 344º
do Código do Trabalho.
3) Na ausência de declaração de qualquer das partes que o faça cessar, o contrato renovase no final do termo, por igual período. No caso do período estipulado para a renovação
do contrato ser diferente do período inicial, fica sujeita aos mesmos requisitos formais do
contrato inicial.
4) A renovação do contrato está sujeita à verificação da sua admissibilidade, nos termos
previstos para a sua celebração, conforme o disposto na cláusula 3ª.
5) O presente contrato pode ser renovado até três vezes, não podendo a sua duração total
exceder três anos.
6) Considera-se como único contrato aquele que seja objeto de renovação.
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Cláusula 11ª
O Segundo Outorgante obriga-se a guardar sigilo profissional sobre informações de
caráter confidencial a que tiver acesso por causa ou por mera ocasião da prestação do seu
trabalho.

Cláusula 12ª
1) Os direitos de propriedade industrial sobre as invenções ou criações efetuadas pelo
Trabalhador durante a execução do presente contrato pertencem à Universidade do Porto.
2) Entendem-se por invenções ou criações os produtos ou processos suscetíveis de serem
registados como patentes de invenção ou modelos de utilidade, os desenhos ou modelos,
as topografias dos produtos semicondutores, bem como as invenções que contenham
programas de computadores com conteúdo técnico implícito e aplicabilidade industrial.
3) A Universidade do Porto consagra, como princípio geral, a atribuição ao Trabalhador
da titularidade do direito de autor sobre as obras literárias, científicas e artísticas por este
concebidas e realizadas.
4) Excetuam-se do disposto no número anterior as obras que hajam sido criadas por
encomenda da Universidade ou para serem publicadas ou divulgadas em nome desta, que
organizará e dirigirá a sua criação.
5) Para fins de clarificação da parte final do número anterior, considera-se que o
Trabalhador renuncia a quaisquer direitos ou compensações que pudesse ter sobre os
resultados do trabalho desenvolvido ao serviço da Universidade do Porto, conferindo-lhe
de forma irrenunciável todos os direitos patrimoniais sobre o mesmo e, se necessário, uma
licença exclusiva, perpétua, não onerosa, com a faculdade de sublicenciar, para utilização,
modificação e comercialização desses resultados.
Cláusula 13ª
Pelo presente contrato, considera-se cumprido o dever de informação, imposto pelos
artigos 106º e 107º do Código do Trabalho.
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Cláusula 14ª
Tudo o que não estiver expressamente previsto no presente contrato é regido pelas
disposições legais previstas no Código do Trabalho (aprovado pela Lei nº 7/2009 de 12 de
fevereiro, com as subsequentes alterações) e pelas normas aplicáveis em vigor na
Universidade do Porto.

Cláusula 15ª
O presente contrato de trabalho, celebrado livremente e de boa-fé, foi feito em duplicado,
destinando-se o original ao Primeiro Outorgante e o duplicado ao Segundo Outorgante.

Universidade do Porto, <data>

O Primeiro Outorgante

O Segundo Outorgante
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Modelo de Requerimento ECDU

Exmo.(a) Senhor(a)
Presidente do Júri

Nome:
N.º de identificação civil:
Nacionalidade:
Data de nascimento:
Residência ou endereço de contacto:
Telefone e/ou telemóvel:
Endereço de correio eletrónico:
Habilitações literárias:
Profissão:

requer a V. Exa. a admissão ao concurso documental para <n.º de lugares> Professor(es)
<Categoria> para a(s) área(s) disciplinar(es) de

do(a) <Faculdade>, a que se refere o

Edital n.º <n.º>, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º <n.º>, de <data>.

Junta, em suporte digital e em duplicado (2CDs ou 2DVDs), a documentação exigida no
referido edital.

Pede deferimento,

<Local>, <Data>

Versão 2017/11

Informação de contrato (docentes de direito público)

Despacho: Em conformidade com o disposto na alínea r), do número 6, do artigo 65º dos
Estatutos da Universidade do Porto, e alínea), do número, do artigo º, dos Estatutos da UP,
autorizo com efeitos a __/__/___.
___ / __ /___
O Diretor da
(Professor Doutor )
Despacho: Concordo nos termos e com os fundamentos da informação.
À consideração do Exmo. Senhor Diretor, Professor Doutor.
A Dirigente Intermédia de 1.º grau
Serviço de Recursos Humanos

Despacho: Concordo nos termos e com os fundamentos da informação. À consideração da
Dirigente Intermédia de 1.º grau do Serviço de Recursos Humanos.
_______ /_______ /__________
A Dirigente Intermédia de 2º grau
Unidade de Planeamento, Contratação e Desenvolvimento

Inf. N.º: R56/
Data:
Remetente: Faculdade de Universidade do Porto
Autor:
Assunto: Autorização do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na
sequência de concurso para um lugar de Professor Catedrático da área disciplinar de da Faculdade
de da Universidade do Porto, Edital n.º, publicado em Diário da República, 2.ª Série, n.º, de de
Enquadramento legal: Estatuto da Carreira Docente Universitária, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto; Regulamento dos concursos para Recrutamento de
Professores Catedráticos, Associados e Auxiliares da Universidade do Porto.
Apreciação e conclusão:
O Professor Doutor ficou classificado em 1º lugar no concurso identificado em epígrafe.
O docente irá auferir a remuneração mensal de € correspondente ao escalão – índice, em regime de
exclusividade.

Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto
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O exercício de funções será realizado em regime de tempo integral, a que corresponde a duração de
35 horas semanais.
O presente contrato produzirá efeitos a partir da entrada em exercício de funções, a verificar-se após
o presente despacho de autorização.
Face ao exposto, propõe-se seja submetida ao Senhor Diretor da Faculdade de… Professor Doutor…,
a autorização do respetivo contrato.

Serviço de Recursos Humanos
Unidade de Planeamento, Contratação e Desenvolvimento

Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto
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Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO
INDETERMINADO EM REGIME DE TENURE
Entre os abaixo identificados:
Universidade do Porto, fundação pública com regime de direito privado, com sede na Praça
Gomes Teixeira, 4099-002 Porto, pessoa coletiva com o NIPC 501413197 e NISS 20008871411,
através da sua Unidade Orgânica FACULDADE DE ______, com autonomia administrativa,
sita na MORADA, com o NIPC _______, representada pelo Professor/a Doutor/a NOME,
Diretor da Faculdade, com poderes suficientes para o ato, na qualidade de representante da
entidade patronal, abaixo abreviadamente designada como Primeiro Outorgante,
E
NOME, portador do cartão de cidadão n.º ________ ____, válido até dd-mm-aaaa,
contribuinte fiscal n.º _________, residente na MORADA, doravante designado por Segundo
Outorgante,
é celebrado o presente contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em
regime de tenure, de livre vontade e de boa fé, que pelo presente instrumento o reduzem a
escrito, o qual se rege pelos termos e sob as condições das cláusulas seguintes:
Cláusula 1.ª
O Segundo Outorgante é contratado na categoria profissional de ________ da Faculdade de
_______________, nos termos do artigo 2.º, alínea a), do Estatuto da Carreira Docente
Universitária (ECDU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, na redação
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto.
Cláusula 2.ª
O Segundo Outorgante é contratado pelo Primeiro Outorgante para exercer as funções descritas
no n.º 1 do artigo 5.º, do ECDU, na redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31
de agosto.
Cláusula 3.ª
O Primeiro Outorgante obriga-se a pagar ao Segundo Outorgante o valor mensal ilíquido de
_______ € correspondente ao ______, da tabela aprovada pelo Decreto-Lei n.º 408/89, de
18 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 76/96, de 18 de junho.

Cláusula 4.ª
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O período normal de trabalho é de 35 horas semanais distribuídas de acordo com as normas
legalmente aplicáveis.
Cláusula 5.ª
O Segundo Outorgante exerce as funções contratadas em regime de dedicação exclusiva, nos
termos do disposto no n.º 1 do artigo 67.º e no artigo 70.º do ECDU, na redação introduzida pelo
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto.
Cláusula 6.ª
1. O Segundo Outorgante exerce as respetivas funções nos locais e instalações determinados pelo
Primeiro Outorgante em função da distribuição de serviço, dentro dos limites determinados pelo
âmbito territorial da Universidade do Porto.
2. O Segundo Outorgante encontra-se adstrito às deslocações inerentes às suas funções ou
indispensáveis à sua formação profissional.
Cláusula 7.ª
1. O Segundo Outorgante tem direito às férias correspondentes às do Primeiro Outorgante, sem
prejuízo das tarefas que forem organizadas durante esse período pelo órgão estatutariamente
competente do Primeiro Outorgante, de forma a evitar que a prossecução da missão e das
atribuições do Primeiro Outorgante possam ser comprometidas com o exercício daquele direito.
2. O disposto no número anterior não prejudica o gozo do número de dias de férias atribuído
pela lei aos trabalhadores que exercem funções públicas.
3. O Segundo Outorgante pode, ainda, gozar das licenças previstas para os restantes
trabalhadores em funções públicas.
Cláusula 9.ª
1. Os direitos de propriedade industrial sobre as invenções ou criações efetuadas pelo
Trabalhador durante a execução do presente contrato pertencem à Universidade do Porto.
2. Entendem-se por invenções ou criações os produtos ou processos suscetíveis de serem
registados como patentes de invenção ou modelos de utilidade, os desenhos ou modelos, as
topografias dos produtos semicondutores, bem como as invenções que contenham programas
de computadores com conteúdo técnico implícito e aplicabilidade industrial.
3. A Universidade do Porto consagra, como princípio geral, a atribuição ao Trabalhador da
titularidade do direito de autor sobre as obras literárias, científicas e artísticas por este
concebidas e realizadas.
4. Excetuam-se do disposto no número anterior as obras que hajam sido criadas por encomenda
da Universidade ou para serem publicadas ou divulgadas em nome desta, que organizará e
dirigirá a sua criação.
5. Para fins de clarificação da parte final do número anterior, considera-se que o Trabalhador
renuncia a quaisquer direitos ou compensações que pudesse ter sobre os resultados do trabalho
desenvolvido ao serviço da Universidade do Porto, conferindo-lhe de forma irrenunciável todos
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os direitos patrimoniais sobre o mesmo e, se necessário, uma licença exclusiva, perpétua, não
onerosa, com a faculdade de sublicenciar, para utilização, modificação e comercialização desses
resultados.
Cláusula 10.ª
Tudo o que não estiver expressamente previsto no presente contrato é regido pelas disposições
constantes no Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
448/79, de 13 de novembro, na redação atualmente em vigor, e, subsidiariamente, com as
devidas adaptações, na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, nomeadamente em matéria de faltas.
Cláusula 11.ª
O presente contrato foi autorizado por despacho de dd/mm/aaaa do Diretor da Faculdade de
__________ da Universidade do Porto e produz efeitos a ___/___/2017, tendo sido
cumpridas as formalidades previstas no Estatuto da Carreira Docente Universitária e face à
deliberação favorável do Conselho Científico da Faculdade de _______.
Cláusula 12.ª
O contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ora celebrado é feito em
duplicado, destinando-se um exemplar a cada um dos Outorgantes, depois de devidamente
rubricado e assinado.
Faculdade de ________ da Universidade do Porto, dd de mês de aaaa

O Primeiro Outorgante,
_______________________________________________________
Título e nome

O Segundo Outorgante,
_______________________________________________________
Título e nome
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Modelo de Requerimento CT

Exmo.(a) Senhor(a)
Presidente da Comissão de Seleção

Nome:
N.º de identificação civil:
Nacionalidade:
Data de nascimento:
Residência ou endereço de contacto:
Telefone e/ou telemóvel:
Endereço de correio eletrónico:
Habilitações literárias:
Profissão:

solicita a V. Exa. se digne a aceitar a sua candidatura ao processo de recrutamento e
seleção de <n.º de lugares> Professor(es) <Categoria> para a(s) área(s) disciplinar(es) de
do(a) <Faculdade>, em regime de contrato individual de trabalho por tempo
indeterminado, ao abrigo do Código do Trabalho, publicitado no dia

.

Junta, em suporte digital e em duplicado (2CDs ou 2DVDs), a documentação exigida no
aviso de abertura.

Pede deferimento,

<Local>, <Data>

Versão 2017/11

Proposta – Docente Carreira Privado

Proposta de abertura de processo de seleção e recrutamento de docente de carreira em regime de
direito privado

Modalidade: Contrato de trabalho em regime de direito privado por tempo indeterminado
Unidade Orgânica:
Categoria:
Professor Catedrático
Professor Associado
Professor Auxiliar
Nº de vagas:
Área(s) Disciplinar(es):
Nota: A(s) área(s) disciplinar(es) deve(m) corresponder a área(s) em que a Universidade do Porto esteja habilitada a conferir o grau de
Doutor.

Métodos e critérios de seleção e seriação:

Documentos a apresentar pelos candidatos:
a) Curriculum Vitae contendo todas as informações pertinentes para a avaliação da candidatura
tendo em consideração os critérios de seleção e seriação constantes do aviso de abertura;
b) Certificado de Habilitações;
c) Carta de motivação e de análise da adequação da candidatura, com uma extensão máxima de
2500 caracteres, incluindo espaços, em que os candidatos devem indicar razões científicas e pessoais
para a candidatura que submetem, e apontar a convergência entre a sua orientação académica e
científica e os desempenhos que deles são esperados numa carreira de investigação e ensino
universitários;
d) Trabalhos mencionados no Curriculum Vitae apresentado, podendo os candidatos destacar até
dez dos que considerem mais representativos da atividade por si desenvolvida;
e) Quaisquer outros documentos que o candidato entenda serem relevantes para apreciação do seu
mérito.
Constituição da comissão de seleção:
Presidente:
Professor(a) Doutor(a) <nome>, Diretor(a) e Professor(a) <categoria> da <nome da instituição>
Vogais:
Professor(a) Doutor(a) <nome>, Professor(a) <categoria> da <nome da instituição>
Professor(a) Doutor(a) <nome>, Professor(a) <categoria> da <nome da instituição>
Professor(a) Doutor(a) <nome>, Professor(a) <categoria> da <nome da instituição>
Professor(a) Doutor(a) <nome>, Professor(a) <categoria> da <nome da instituição>
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_____/_____/_____

O Responsável: _______________________________

Notas:
(a) Devem ser indicados os nomes completos do vogais e da respetiva instituição
(b) A comissão de seleção é composta por:
- Diretor da unidade orgânica para que é aberto o recrutamento, ou quem dele receba delegação para o efeito;
- Diretor do departamento/grupo que manifestou a necessidade de recrutamento, quando exista;
- Mínimo de dois docentes de carreira, especialistas na área do recrutamento, com categoria superior à do lugar a prover, ou idêntica, no
caso de professor catedrático, um dos quais, pelo menos, externo à U.Porto.

Parecer do Conselho Científico da Unidade Orgânica:

O(A) Presidente:
_____/_____/_____

________________________________

Despacho do(a) Diretor(a):
Autorizo a proposta
Indefiro a proposta
O(A) Diretor(a):
_____/_____/_____

________________________________

Informação do Serviço Económico-Financeiro
Existe cobertura orçamental? Sim

Não

Grupo de Pessoal
Classificação Económica
Pagamento
Origem de Financiamento
Forma de pagamento
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NIB
Sujeito a redução remuneratória?
Classificação Orçamental
Origem de Financiamento
Orçamento
Programa/ Medida
Atividade
Classificação funcional
Abono/ encargo
Percentagem
CCO/ Rubrica
Código CCO
Descrição CCO
Rubrica
Descrição Rubrica
Percentagem
Analítica
Conta classe 9
Nome conta
Centro de Custo
Nome centro custo
Percentagem
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_____/_____/_____

O(A) Responsável: ________________________________
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Informação de contrato (docentes de direito privado)

FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO
Entre os abaixo identificados:
Universidade do Porto, fundação pública com regime de direito privado, com sede na
Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto, pessoa coletiva com o NIPC 501413197 e NISS
20008871411, através da sua Unidade Orgânica Faculdade de …, com autonomia
administrativa, sita à MORADA, com o NIPC 600027740, representada pela Professora
Doutor/a …, Diretor/a da Faculdade, com poderes suficientes para o ato, na qualidade de
entidade patronal, abaixo abreviadamente designada como Primeiro Outorgante,
e
NOME, portador do cartão de cidadão n.º …, válido até __/__/____, contribuinte fiscal n.º
…, beneficiária da Segurança Social n.º …, residente na MORADA, doravante designada por
Segundo Outorgante,
é celebrado o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado, de livre vontade e de
boa fé e, pelo presente instrumento o reduzem a escrito, o qual se regerá pelos termos e sob
as condições das cláusulas seguintes:
Cláusula 1.ª
O Primeiro Outorgante contrata o Segundo Outorgante para desempenhar as funções
definidas no artigo 9.º e no Anexo I do Regulamento de Celebração de Contratos de Trabalho
de Pessoal Docente da Universidade do Porto ao Abrigo do Código de Trabalho, constante do
Despacho n.º 1567/2013, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 18, de 25 de
janeiro.
Cláusula 2.ª
O Segundo Outorgante é contratado com a categoria profissional de … da Faculdade de … da
Universidade

do

Porto,

encontrando-se preenchidos os requisitos estabelecidos no Regulamento de Celebração de
Contratos de Trabalho de Pessoal Docente da Universidade do Porto ao Abrigo do Código de
Trabalho.
Cláusula 3.ª
1. O presente contrato está sujeito a um período experimental de cinco anos.
2. No final do período experimental, em função da avaliação a realizar de acordo com o
regulamento específico, o contrato é convertido em tempo indeterminado.
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FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

3. No caso de decidir pela cessação do contrato, tal deve ser comunicado ao interessado até
seis meses antes do termo do período experimental.
4. O tempo de serviço decorrido no período experimental concluído com manutenção do
contrato de trabalho por tempo indeterminado é contado, para todos os efeitos legais, na
carreira e categoria.
Cláusula 4.ª
1. O Primeiro Outorgante pagará ao Segundo o valor mensal ilíquido de …€ correspondente à
….ª posição remuneratória, nível remuneratório …, da tabela que corresponde ao Anexo II do
Regulamento de Celebração de Contratos de Trabalho de Pessoal Docente da Universidade
do Porto ao Abrigo do Código de Trabalho.
2. Sobre a remuneração base incidem os descontos legalmente previstos.
3. O valor da remuneração base mensal será acrescido de subsídio de refeição de valor igual
ao fixado para os trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas.
Cláusula 5.ª
O período normal de trabalho será de quarenta horas semanais.
Cláusula 6.ª
1. O Segundo Outorgante exercerá as respetivas funções nos locais e instalações
determinados pela distribuição de serviço do Primeiro Outorgante, dentro dos limites
determinados pelo âmbito territorial da Universidade do Porto.
2. O Segundo Outorgante encontra-se adstrito às deslocações inerentes às suas funções ou
indispensáveis à sua formação profissional.
Cláusula 7.ª
O Segundo Outorgante exercerá as funções contratadas em regime de dedicação exclusiva,
nos termos previstos no artigo 36.º do sobredito regulamento.
Cláusula 8.ª
O Segundo Outorgante terá direito a férias, cuja duração é determinada segundo as regras
dos artigos 237.º e seguintes do Código do Trabalho. As férias são remuneradas e
pressupõem um subsídio de férias correspondente.
Cláusula 9.ª
1. Os direitos de propriedade industrial sobre as invenções ou criações efetuadas pelo
Trabalhador durante a execução do presente contrato pertencem à Universidade do Porto.
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2. Entendem-se por invenções ou criações os produtos ou processos suscetíveis de serem
registados como patentes de invenção ou modelos de utilidade, os desenhos ou modelos, as
topografias dos produtos semicondutores, bem como as invenções que contenham programas
de computadores com conteúdo técnico implícito e aplicabilidade industrial.
3. A Universidade do Porto consagra, como princípio geral, a atribuição ao Trabalhador da
titularidade do direito de autor sobre as obras literárias, científicas e artísticas por este
concebidas e realizadas.
4. Excetuam-se do disposto no número anterior as obras que hajam sido criadas por
encomenda da Universidade ou para serem publicadas ou divulgadas em nome desta, que
organizará e dirigirá a sua criação.
5. Para fins de clarificação da parte final do número anterior, considera-se que o Trabalhador
renuncia a quaisquer direitos ou compensações que pudesse ter sobre os resultados do
trabalho desenvolvido ao serviço da Universidade do Porto, conferindo-lhe de forma
irrenunciável todos os direitos patrimoniais sobre o mesmo e, se necessário, uma licença
exclusiva, perpétua, não onerosa, com a faculdade de sublicenciar, para utilização,
modificação e comercialização desses resultados.
Cláusula 10.ª
O Segundo Outorgante obriga-se a guardar sigilo profissional sobre informações de carácter
confidencial a que tiver acesso por causa ou por mera ocasião da prestação do seu trabalho.
Cláusula 11.ª
Pelo presente contrato, considera-se cumprido o dever de informação, consagrado nos
artigos 106.º e 107.º do Código do Trabalho.
Cláusula 12.ª
Tudo o que não estiver expressamente previsto no presente contrato é regido pelas
disposições do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, com as
alterações subsequentes, e pelas normas aplicáveis em vigor na Universidade do Porto.
Cláusula 13.ª
O presente contrato foi autorizado por despacho de Dia de Mês de Ano, do/a Diretor/a da
Faculdade de … da Universidade do Porto, e produz efeitos a partir de Dia de Mês de Ano.
Faculdade de … da Universidade do Porto, Dia de Mês de Ano
O Primeiro Outorgante
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O Segundo Outorgante
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Contrato Minuta - CT - Prof. Convidado (Auxiliar, Associado,Catedrático)

FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO
Entre os abaixo identificados:
Universidade do Porto, fundação pública com regime de direito privado, com sede na
Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto, pessoa coletiva com o NIPC 501413197 e NISS
20008871411, através da sua Unidade Orgânica Faculdade de …, com autonomia
administrativa, sita à MORADA, com o NIPC 600027740, representada pelo/a Professor/a
Doutor/a …, Diretor/a da Faculdade, com poderes suficientes para o ato, na qualidade de
entidade patronal, abaixo abreviadamente designada como Primeiro Outorgante,
e
NOME, portador do documento de identificação n.º …, válido até …, contribuinte fiscal n.º
…, beneficiário da Segurança Social n.º …, com morada na …, doravante designado por
Segundo Outorgante,
é celebrado o presente contrato de trabalho por tempo indeterminado, de livre vontade e de
boa fé e, pelo presente instrumento o reduzem a escrito, o qual se regerá pelos termos e sob
as condições das cláusulas seguintes:
Cláusula 1.ª
O Primeiro Outorgante contrata o Segundo Outorgante para desempenhar as funções
definidas no artigo 9.º e no Anexo I do Regulamento de Celebração de Contratos de Trabalho
de Pessoal Docente da Universidade do Porto ao Abrigo do Código de Trabalho, constante do
Despacho n.º 1567/2013, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 18, de 25 de
janeiro.
Cláusula 2.ª
O Segundo Outorgante é contratado com a categoria profissional de …, área disciplinar de …
da Faculdade de … da Universidade do Porto, encontrando-se preenchidos os requisitos
estabelecidos no Regulamento de Celebração de Contratos de Trabalho de Pessoal Docente
da Universidade do Porto ao Abrigo do Código de Trabalho.

Cláusula 3.ª
1. O presente contrato está sujeito a um período experimental de cinco anos.
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2. No final do período experimental, em função da avaliação a realizar de acordo com o
regulamento específico, o contrato é convertido em tempo indeterminado.
3. No caso de decidir pela cessação do contrato, tal deve ser comunicado ao interessado até
seis meses antes do termo do período experimental.
4. O tempo de serviço decorrido no período experimental concluído com manutenção do
contrato de trabalho por tempo indeterminado é contado, para todos os efeitos legais, na
carreira e categoria.
Cláusula 4.ª
1. O Primeiro Outorgante pagará ao Segundo o valor mensal ilíquido de …€ correspondente à
….ª posição remuneratória, nível remuneratório …, da tabela que corresponde ao Anexo II do
Regulamento de Celebração de Contratos de Trabalho de Pessoal Docente da Universidade
do Porto ao Abrigo do Código de Trabalho.
2. Sobre a remuneração base incidem os descontos legalmente previstos.
3. O valor da remuneração base mensal será acrescido de subsídio de refeição de valor igual
ao fixado para os trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas.
Cláusula 5.ª
O período normal de trabalho será de quarenta horas semanais.
Cláusula 6.ª
1. O Segundo Outorgante exercerá as respetivas funções nos locais e instalações
determinados pela distribuição de serviço do Primeiro Outorgante, dentro dos limites
determinados pelo âmbito territorial da Universidade do Porto.
2. O Segundo Outorgante encontra-se adstrito às deslocações inerentes às suas funções ou
indispensáveis à sua formação profissional.
Cláusula 7.ª
O Segundo Outorgante exercerá as funções contratadas em regime de dedicação exclusiva,
nos termos previstos no artigo 36.º do sobredito regulamento.
Cláusula 8.ª
O Segundo Outorgante terá direito a férias, cuja duração é determinada segundo as regras
dos artigos 237.º e seguintes do Código do Trabalho. As férias são remuneradas e
pressupõem um subsídio de férias correspondente.
Cláusula 9.ª
1. Os direitos de propriedade industrial sobre as invenções ou criações efetuadas pelo
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Trabalhador durante a execução do presente contrato pertencem à Universidade do Porto.
2. Entendem-se por invenções ou criações os produtos ou processos suscetíveis de serem
registados como patentes de invenção ou modelos de utilidade, os desenhos ou modelos, as
topografias dos produtos semicondutores, bem como as invenções que contenham programas
de computadores com conteúdo técnico implícito e aplicabilidade industrial.
3. A Universidade do Porto consagra, como princípio geral, a atribuição ao Trabalhador da
titularidade do direito de autor sobre as obras literárias, científicas e artísticas por este
concebidas e realizadas.
4. Excetuam-se do disposto no número anterior as obras que hajam sido criadas por
encomenda da Universidade ou para serem publicadas ou divulgadas em nome desta, que
organizará e dirigirá a sua criação.
5. Para fins de clarificação da parte final do número anterior, considera-se que o Trabalhador
renuncia a quaisquer direitos ou compensações que pudesse ter sobre os resultados do
trabalho desenvolvido ao serviço da Universidade do Porto, conferindo-lhe de forma
irrenunciável todos os direitos patrimoniais sobre o mesmo e, se necessário, uma licença
exclusiva, perpétua, não onerosa, com a faculdade de sublicenciar, para utilização,
modificação e comercialização desses resultados.
Cláusula 10.ª
O Segundo Outorgante obriga-se a guardar sigilo profissional sobre informações de carácter
confidencial a que tiver acesso por causa ou por mera ocasião da prestação do seu trabalho.
Cláusula 11.ª
Pelo presente contrato, considera-se cumprido o dever de informação, consagrado nos
artigos 106.º e 107.º do Código do Trabalho.
Cláusula 12.ª
Tudo o que não estiver expressamente previsto no presente contrato é regido pelas
disposições do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, com as
alterações subsequentes, e pelas normas aplicáveis em vigor na Universidade do Porto.
Cláusula 13.ª
O presente contrato foi autorizado por despacho de Dia de Mês de Ano, da Diretor/a da
Faculdade de … da Universidade do Porto, e produz efeitos a partir de Dia de Mês de Ano.
Faculdade de … da Universidade do Porto, Dia de Mês de Ano
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O Primeiro Outorgante

O Segundo Outorgante

4/4

Informação de contrato (especialmente contratados)

Despacho:
_______ /_______ /__________
O Diretor
_________________________________________________________
(Professor Doutor)

Despacho: Concordo nos termos e com os fundamentos da informação. À consideração do Ex.mo
Senhor Diretor, Professor
A Dirigente Intermédia de 1º grau
Serviço de Recursos Humanos

Despacho: Concordo nos termos e com os fundamentos da informação.
À consideração da Dirigente Intermédia de 1º grau do Serviço de Recursos
Humanos.
A Dirigente Intermédia de 2º grau
Unidade de Planeamento, Contratação e Desenvolvimento

Inf. Nº: R05/
Data:
Remetente:
Autor:
Assunto: Contratação da como para o ano letivo
Enquadramento legal: Regulamento de Contratação de Pessoal Docente Especialmente
Contratado da Universidade do Porto, aprovado por Despacho n.º 17129/2010, de 29 de julho e
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 12 de novembro de 2010, e Lei n.º 114/2017,
de 29 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2018)
Apreciação e conclusão:
A F UP pretende proceder à contratação da, como <categoria>, nos termos do Regulamento de
Contratação de Pessoal Docente Especialmente Contratado da Universidade do Porto.
Caso esta contratação venha a ser autorizada, a docente auferirá uma remuneração mensal de
Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto
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<VALOR>, correspondente ao Escalão , Índice, da tabela aprovada pelo Decreto-Lei n.º 408/89, de
18 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 76/96, de 18 de junho, na
percentagem de e o período normal de trabalho é de horas semanais.
De acordo como o solicitado o presente contrato produzirá efeitos a partir de <DATA> e será válido
pelo período de <Nº MESES>
A contratação aqui em causa, no que diz respeito às limitações existentes no recrutamento de
trabalhadores nas instituições de ensino superior públicas, impostas pela Lei n.º 114/2017, de 29 de
dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2018), foi autorizada por despacho de <DATA>, do
Senhor Reitor da Universidade do Porto, Professor Doutor António Sousa Pereira, OU do Senhor
Diretor da Faculdade, exarado na Informação n.º R08/, de <data>, da Unidade de Planeamento,
Contratação e Desenvolvimento de Recursos Humanos dos Serviços Partilhados da Universidade.
Face ao exposto, propõe-se seja submetida a contratação à autorização do Senhor Diretor FUP,
Professor Doutor.

Serviço de Recursos Humanos
Serviços Partilhados da Universidade do Porto

Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto
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CTFP minuta

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO
CERTO EM REGIME DE TEMPO PARCIAL

Entre os abaixo identificados:
Universidade do Porto, fundação pública com regime de direito privado, com sede na Praça
Gomes Teixeira, 4099-002, Porto, pessoa coletiva com o NIPC 501413197 e NISS
20008871411, através da sua Unidade Orgânica, xxxxx, com autonomia administrativa, sita
na xxxxxxxxxxx Porto com o NIPC xxxxxx, representada pelo Diretor, Professor Doutor, com
poderes suficientes para o ato, na qualidade de entidade patronal, abaixo abreviadamente
designada como Primeiro Outorgante,
e,
xxxxx, portador do cartão do cidadão nº xxxxx, com validade até xxxxx, contribuinte fiscal nº
xxxxx, residente na Rua xxxxxxx, doravante designado por Segundo Outorgante,

é celebrado o presente contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, nos termos do
Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU), aprovado pelo decreto-lei 205/2009 de
31 de agosto e alterado pela Lei nº8/2013 de 13 de maio, e do Regulamento de contratação do
pessoal docente especialmente contratado da Universidade do Porto, aprovado por Despacho
nº 17129/2010, de 12 de novembro, retificado pela Declaração de retificação nº 2377/2010, de
livre vontade e de boa fé, o qual se regerá pelas cláusulas seguintes:
Cláusula 1ª
O Segundo Outorgante é contratado pelo Primeiro Outorgante para exercer as funções
equiparadas às da categoria de Professor XXX Convidado, conforme o previsto no art.º xxxx
do ECDU, conjugado com disposto na regulamentação interna da Universidade para o
desempenho de funções docentes em regime de tempo parcial.
Cláusula 2ª
As funções a que alude a cláusula anterior são exercidas em regime de tempo parcial, nos
termos fixados pelo Conselho Científico, a …%, e em observância do disposto no artigo 69º do
ECDU e demais regulamentação interna para o desempenho de funções em regime de tempo
parcial.
Cláusula 3ª
1. O presente contrato de trabalho é celebrado pelo período de um ano (ou para o 1º ou
2º semestre do ano letivo xxx), com início em xxx e termo em 31.08.201_.
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2. O presente contrato pode ser renovado por ---vezes ou até ao limite de duração de __
3. O contrato pode ser feito cessar a todo o tempo por acordo entre as partes, e o seu termo
não origina o direito a qualquer compensação, o que o segundo contraente
expressamente reconhece e aceita.
Cláusula 4ª
O segundo outorgante desenvolverá a sua atividade com sujeição a um período de trabalho
semanal média de xxx horas, que corresponde a xxxx% da duração estabelecida para os
trabalhadores em regime de tempo integral, integrando xx horas de docência, sendo as demais
horas adstritas à preparação de aulas, atendimento aos estudantes, vigilância e correção de
provas e outras atividades que sejam inerentes à categoria a que é equiparado, nos termos que
sejam fixados pelo Conselho Científico.
Cláusula 5ª
O Primeiro Outorgante pagará ao Segundo Outorgante o valor mensal ilíquido correspondente
a xxxxx da tabela aprovada pelo Decreto-Lei nº 408/89, de 18 de novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 76/96, de 18 de junho, na percentagem de xxxxx.

Cláusula 6ª
1. O Segundo Outorgante exercerá as respetivas funções nos serviços, departamentos ou
unidades funcionais da XXXXX .
2. O Segundo Outorgante encontra-se adstrito às deslocações inerentes às suas funções ou
indispensáveis à sua formação profissional.

Cláusula 7ª
1. O Segundo Outorgante tem direito às férias correspondentes às do Primeiro Outorgante, sem
prejuízo das tarefas que forem organizadas durante esse período pelos órgãos do Primeiro
Outorgante e com salvaguarda sempre do número de dias de férias atribuído pela lei aos
trabalhadores que exercem funções públicas.
2. O Segundo Outorgante pode, ainda, gozar das licenças previstas para os restantes
trabalhadores em funções públicas.

Cláusula 8ª
O conceito, tipo e efeitos das faltas, para efeitos do presente contrato, são os que se encontram
previstos na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho que aprovou o Regime do Contrato de Trabalho
em Funções Públicas - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
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Cláusula 9ª
1. Os direitos de propriedade industrial sobre as invenções ou criações efetuadas pelo
Trabalhador durante a execução do presente contrato pertencem à Universidade do Porto.
32. A Universidade do Porto consagra, como princípio geral, a atribuição ao Trabalhador da
titularidade do direito de autor sobre as obras literárias, científicas e artísticas por este
concebidas e realizadas.
43. Excetuam-se do disposto no número anterior as obras que hajam sido criadas por
encomenda da Universidade ou para serem publicadas ou divulgadas em nome desta, que
organizará e dirigirá a sua criação.
Cláusula 10.ª
O Segundo Outorgante obriga-se a guardar sigilo profissional sobre informações de carácter
confidencial a que tiver acesso por causa ou por mera ocasião da prestação do seu trabalho.
Cláusula 11ª
Tudo o que não estiver expressamente previsto no presente contrato é regido pelas disposições
do Estatuto da Carreira Docente Universitária (Decreto-Lei nº 205/2009, de 31 de agosto e
alterado pela Lei nº 8/2010, de 13 de maio) com as devidas adaptações, pelo disposto na Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho , e Regulamento de contratação de pessoal docente especialmente
contratado da Universidade do Porto.

Cláusula 12ª
O presente contrato foi autorizado por despacho de xxxx do Diretor da XXX, Professor Doutor
xxxxxx, e produz efeitos a partir da data da sua assinatura, tendo sido cumpridas as
formalidades previstas no artigo 15º do Estatuto da Carreira Docente Universitária.

Local, Data

O Primeiro Outorgante

O Segundo Outorgante
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Informação de contrato (investigadores)

Despacho:
_____ /_____ /_____
O Diretor
______________________________________
(NOME)
Despacho: Concordo nos termos e com os fundamentos da informação. À consideração do Exmo.
Senhor Diretor da …, Professor Doutor …
A Dirigente Intermédia de 1.º Grau
Serviço de Recursos Humanos

Despacho: Concordo nos termos e com os fundamentos da informação. À consideração da
Dirigente Intermédia de 1.º Grau do Serviço de Recursos Humanos
A Dirigente Intermédia de 2.º Grau
Unidade de Planeamento, Contratação e Desenvolvimento
_____ /_____ /____
______________________________________

Inf. Nº:
Data:
Remetente:
Autora:
Assunto:
Enquadramento legal: Regime Jurídico do Emprego Científico (RJEC), aprovado pelo DecretoLei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho; Estatuto da Carreira
de Investigação Científica, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/99, de 20 de abril, na sua redação
atual; Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na redação atualmente
em vigor; Orçamento do Estado para 2018, aprovado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.

Apreciação e conclusão:
Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto
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A Faculdade de … da Universidade do Porto, abriu em Dia de Mês de Ano, um procedimento
concursal de seleção internacional para contratação de …, ao abrigo do Regime Jurídico do Emprego
Científico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º
57/2017, de 19 de julho, autorizado por despacho do Senhor Diretor da … de Dia de Mês de Ano.
Concluído o processo de recrutamento e seleção foi selecionada para ocupar o lugar NOME, tendo
esta decisão final sido homologada pelo Senhor Reitor a Dia de Mês de Ano.
A remuneração mensal a atribuir é a prevista na alínea a), n.º 1 do artigo 15.º do RJEC,
correspondente ao nível 33 da tabela remuneratória única (2.128,34 Euros), acrescida de subsídio
de refeição.
Tendo em conta que esta contratação tem financiamento assegurado, não terá impacto na massa
salarial da FACULDADE, já que encontra enquadramento na exceção prevista no n.º 3 do artigo 37.º
da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para o ano económico
de 2018, que prevê que “fica autorizada a contratação a termo de docentes e investigadores para
a execução de programas, projetos e prestações de serviço no âmbito das missões e atribuições das
instituições de ensino superior públicas, desde que os seus encargos onerem exclusivamente
receitas transferidas da FCT, I. P., receitas próprias ou receitas de fundos europeus relativos a
esses programas, projetos e prestações de serviço”.
Face ao que precede, sugere-se que a presente contratação seja submetida à autorização do Senhor
Diretor da FACULDADE, Professor Doutor …, produzindo efeitos a Dia de Mês de Ano.

Serviço de Recursos Humanos
Unidade de Planeamento, Contratação e Desenvolvimento
Serviços Partilhados da Universidade do Porto

Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto
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Pedido de bolsa

Despacho do órgão máximo:

Remetente: _____________________________________________________________ (Unidade Orgânica)
Data: ___ /___ /___
Autor:
Assunto: proposta de contratação de ___ (nº de bolsas) de ________________________ (pf indicar tipo:
investigação, gestão de ciência e tecnologia, pós-doutoramento, etc).
1. Projeto e entidade(s) financiadora(s)/cofinanciadora(s): ________________________ (nome e
acrónimo), ________________________ [referência(s)], _________________________________________
[entidade(s) financiadora(s) e cofinanciadoras(s)].

Nota: no caso de se tratar de um projeto financiado pela FCT, I.P. pf indicar o nome e, se possível, os contactos
de email e telefone do técnico da FCT, I. P. responsável pela sua gestão.

EXEMPLO
Projeto NETDiamond “Novos alvos na insuficiência cardíaca diastólica: das comorbilidades à medicina
personalizada” (refª POCI-01-0145-FEDER-016385), cofinanciado pelos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEEI), através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE
2020) e por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, I. P.).

Pf indicar sempre os logótipos e referências ao financiamento a indicar no Edital.

2. Área Científica: ____________________________________________ (adaptação da classificação FOS do
Manual Frascati)

3. Requisitos de admissão: _____________________________________

EXEMPLO
a) Habilitações académicas – Licenciatura/Mestrado em;
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b) Experiência em… ;

Caso a habilitação tenha sido conferida por instituição de ensino superior estrangeira terá de ser reconhecida
por instituição de ensino superior portuguesa, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 341/2007,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 197, de 12 de outubro, devendo quaisquer formalidades aí
estabelecidas estar cumpridas até à data do termo do prazo para a candidatura.

4. Condições de preferência: _____________________________________

EXEMPLO
a) Experiência em …;
b) Bons conhecimentos da Língua Inglesa;
c) Disponibilidade para iniciar a bolsa a partir de X de 2017 (a mencionar na carta de motivação).

5. Plano de trabalhos: __________________________________________

EXEMPLO
O/A bolseiro/a será responsável pela realização dos seguintes trabalhos:
1.
2.
3.

6. Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica (EBI), aprovado pela
Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, na redação atualmente em vigor e Regulamento de Bolsas de Investigação
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., aprovado pelo Regulamento n.º 234/2012, publicado no
Diário da República, 2.ª Série, n.º 121, de 25 de junho, na redação atualmente em vigor, ou o Regulamento
de Bolsas de Investigação da Universidade do Porto (RBUP), aprovado pela Deliberação nº 3182/2008,
publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 233 de 2 de dezembro.

Nota: se o concurso não tiver financiamento da FCT, I. P. aplica-se apenas o EBI e o RBUP.

7.

Local

de

trabalho:

o

trabalho

será

desenvolvido

no

________________________,

_______________________________ da Faculdade de __________________________, sob a orientação
científica do ________________________________________.
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8. Duração da bolsa: ____ meses (eventualmente renováveis até ao máximo de ____ meses), em regime de
exclusividade.

9. Valor do subsídio de manutenção mensal: o montante da bolsa corresponde a _________ €, conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País. O pagamento será efetuado pela
(nome da UO) via transferência bancária. Além deste subsídio, o/a bolseiro/a será abrangido por um seguro
de acidentes pessoais.

10. Métodos de seleção: os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: (pf indicar fatores de avaliação,
os respetivos critérios de ponderação e a escala a utilizar, 0 a 20 ou 0 a 100 pontos).

Nota: no caso de haver entrevista pf indicar o número exato de candidatos que serão entrevistados.

EXEMPLO

Métodos de seleção: avaliação curricular (AC) e, caso o júri entenda necessário, entrevista de seleção (E)
aos cinco candidatos mais bem classificados na AC. A classificação final será obtida pela seguinte fórmula:
0,6 x AC + 0,4 x E, numa escala de 0 a 20 pontos. Não havendo entrevista, a classificação final será igual à
obtida na AC.

Os fatores alvo de avaliação curricular são: X (0 a 8 pontos), Y (0 a 7 pontos), Z (0 a 5 pontos).

(Habitualmente são indicadas as condições de preferência e/ou os fatores que constam dos requisitos
mínimos desde que acima do exigido. Por exemplo, se o requisito mínimo for “Mestrado em Psicologia” o
fator de avaliação correspondente poderá ser “Média de Mestrado: de 10 a 13 valores – x pontos; de 14 a
16 valores – x pontos; superior a 16 valores – x pontos”).

Os fatores de avaliação da entrevista de seleção, caso a mesma venha a ser realizada, serão:
conhecimentos específicos para a realização do plano de trabalhos, motivação para as atividades previstas,
capacidade de expressão e atitude.
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Com base na lista de seriação final será constituída uma lista de reserva, a qual será utilizada para a eventual
contratação de novos bolseiros no âmbito do presente projeto ou no caso de desistência do/a candidato/a
classificado em primeiro lugar.

Na eventualidade de nenhum dos candidatos demonstrar possuir o perfil indicado para a realização do plano
de trabalhos o júri reserva-se o direito de não atribuir a bolsa a concurso. (Opcional)

11. Composição do júri de seleção:
Presidente - __________________________________ (Investigador Responsável/doutorado)
1º vogal efetivo - ______________________________ (doutorado)
2º vogal efetivo - ______________________________ (doutorado)
1º vogal suplente - _____________________________
2º vogal suplente - _____________________________
12. Forma de publicitação/notificação dos resultados: : Os candidatos serão notificados dos resultados via
correspondência registada, para a morada indicada no seu Curriculum Vitae. Quando o número de
candidaturas for superior a 50, os candidatos serão notificados via email.

13. Prazo de candidatura e forma de apresentação de candidaturas: o concurso encontra-se aberto de x de
___________ a x de ___________ de 20__.

(Os concursos com financimento FCT têm um período de publicação de 10 dias úteis seguidos de 10 dias úteis
de prazo de candidaturas. O dia da publicação não é contabilizado).

As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, através de email para o endereço
candidaturasrh@sp.up.pt, com conhecimento para (endereço de email da UO), indicando a refª “ UO | Nº e
tipo de bolsa | Acrónimo do projeto” (por ex.: REIT | 1 Bolsa de Investigação – Licenciado | Gabinete Alumni),
acompanhadas dos seguintes documentos:
a) Carta de motivação;
b) Curriculum Vitae, com indicação do nome e morada completos;
c) Cópia do(s) certificado(s) da(s) habilitação(ões);
d) Comprovativos da experiência exigida;
e) Quaisquer documentos que os candidatos entendam ser relevantes para apreciação do seu mérito.
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Solicita-se que os comprovativos sejam anexados diretamente à mensagem de candidatura, sem recurso a
links para plataformas/drives externas. De forma a garantir a leitura de todos os documentos o formato
preferencial de gravação é o Portable Drive Format (.pdf). Os ficheiros deverão ser designados com o primeiro
e último nome do/a candidato/a e não ultrapassar, no seu conjunto, 10 MB. Em alternativa, os documentos
poderão ser agrupados e comprimidos em formato .zip.

O/A Responsável ________________________________________

Informação da Unidade de Projetos
Existe cobertura orçamental? Sim

Não

___ /___ /___

O/A Responsável ________________________________________
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Minuta de Edital – Bolsa

MINUTA DE EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE
I&D

Título: Identificação da tipologia de bolsa oferecida e número de vagas
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de (número) Bolsa(s) (tipo) no âmbito do
projeto/instituição de I&D (título do projeto/nome da instituição de I&D), (referência), financiado por
fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC) ou cofinanciado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia I.P. (PIDDAC) e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – FEDER, através
Programa Operacional (designação do Programa Operacional do PORTUGAL 2020) (quando
aplicável), nas seguintes condições:

Área Científica: ……………………………………………………………………………………………………………….…………

Requisitos de admissão: ……………………………………………………………………….………..………………..………
(indicar a habilitação académica necessária, bem como a experiência exigida em investigação e
outros requisitos de admissão, incluindo fatores preferenciais)

Plano de trabalhos: ………………………………………………………………………………………………………………….
(apresentar um resumo dos trabalhos a desenvolver e dos objetivos a atingir)

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação; Regulamento de Bolsas
de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - em vigor
(indicar outros regulamentos próprios, quando aplicável)

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no(a) .................................................. (denominação
da unidade de investigação) do(a) .................................................. (denominação da instituição de
acolhimento),
sob
a
orientação
científica
do
Professor(a)/Doutor(a)
…………………………………………………….……………………

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de ..... meses, com início previsto em ..... (mês) de
.......... (ano). O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de ….. meses.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €………., conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
(Nota: acrescentar, sempre que aplicável, outras componentes financeiras, periodicidade e modo de
pagamento da(s) bolsa(s))

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
……………………………………………………………(avaliação curricular, entrevista, provas de conhecimento,
outros), com a respetiva valoração de ……................... (indicar os valores atribuídos a cada método e
sua ponderação percentual).

Composição do Júri de Selecção: ………………………………………………………………………………………………
(identificação do Presidente do Júri e dos vogais efetivos e suplentes)

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada …………………….. (alfabeticamente, por nota final obtida ou
outra) afixada em local visível e público do(a) …………………………………………. (indicar local da
instituição), sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de ………………………………….. (e-mail,
ofício ou outro).

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no
período de ......................... a .........................
(Nota: O prazo de apresentação de candidaturas não deve ser inferior a 10 dias úteis).
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura
acompanhada dos seguintes documentos: ……………………………………………………………. (Curriculum Vitae,
certificado de habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes).
As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período …………. (horário de
expediente) na morada a seguir indicada, ou remetidas por correio para a/o
............................................................ (contactos).
(Nota: Poderão ser autorizadas outras formas de apresentação de candidaturas como correio
eletrónico ou fax).

Nota: A informação acima requerida deverá ser submetida no formulário próprio do Portal
EraCareers, nos campos disponibilizados para o efeito.

Ata de seriação (sem entrevista)

Concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação
ATA DE SERIAÇÃO
Ao xx dias do mês de xx de dois mil e xx pelas <horas por extenso>, reuniu, na <local de
realização da reunião>, o júri de seleção de candidaturas apresentadas ao concurso para
atribuição de uma bolsa de investigação, no âmbito do projeto de investigação xxxxxx
intitulado

“xxxxx”,

aberto

por

aviso

publicado

na

Internet

no

endereço

http://www.eracareers.pt/ com o período de candidaturas de DIA de MÊS a DIA de MÊS de
dois mil e xxx, constituído pelos Professores Doutores xxxxx, xxxx e xxxx, com a seguinte ordem
de trabalhos:
Proceder à análise curricular e classificação dos candidatos.

Apresentaram-se a concurso as seguintes candidatas:
NOMES

Depois de ter procedido à análise detalhada da documentação apresentada em cada processo
de candidatura, o júri de seleção verificou que os candidatos NOMES não possuíam o requisito
de admissão “xxxx”, pelo que deliberou, por unanimidade, excluir as referidas candidatas.

Mais deliberou o júri, proceder à admissão dos candidatos NOMES, por reunir os requisitos
exigidos.

De seguida, o júri de seleção realizou a avaliação curricular com base nos critérios definidos no
anúncio, tendo obtido a seguinte classificação:
NOME - xx valores

Assim, o júri entendeu que o candidato NOME reúne todos os requisitos exigidos no anúncio
de abertura, pelo que aprova e recomenda a sua contratação.

Deliberou ainda o júri proceder à audiência prévia dos candidatos sujeitos do presente projeto
de ordenação, nos termos artigos 121º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

Mais deliberou que, se nenhum concorrente deduzir qualquer objeção no prazo legal, a
deliberação se converterá em definitiva.

E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo antes sido lavrada a esta ata,
que depois de lida, foi aprovada por unanimidade pelos membros da comissão, tendo sido
subscrita pelo presidente e pelos vogais.

Porto, DIA de MÊS de dois mil e xx.

Presidente

____________________________________
(xxxx)

1º Vogal efetivo

__________________________________
(xxxx)

2ª Vogal efetivo

__________________________________
(xxxx)

Ata de seriação 1 (com entrevista)

Concurso para atribuição de <nº de bolsas> Bolsa (s) de <tipologia de
bolsa>
ATA DE SERIAÇÃO
Aos <dias por extenso> do <mês por extenso> de <ano por extenso> pelas <horas por
extenso>, reuniu, na <local de realização da reunião>, a Comissão de Seleção de candidaturas
apresentadas ao concurso para atribuição de <número de bolsas por extenso> bolsa(s) de
<tipo de bolsa de investigação>, no âmbito do projeto de investigação/ da unidade de
investigação (eliminar o que não se aplica) <nome e referência> aberto por aviso publicado na
Internet no endereço http://www.eracareers.pt/ com o período de candidaturas de <intervalo
de datas por extenso>, constituído pelos Professores Doutores <nome dos membros da
comissão de seleção>, com a seguinte ordem de trabalhos:
Admissão e exclusão dos candidatos
Proceder à análise curricular dos candidatos.

Apresentaram-se a concurso o(s) seguinte(s) candidato(s):
-

<nome>

-

<nome>

-

<nome>

-

<nome>

Foram excluídos do concurso o(s) candidato(s) < nome(s) do(s) candidato(s)> por <indicar os
motivos da exclusão>.

Após a análise das candidaturas admitidas e com base nos critérios enunciados, para a
avaliação curricular, no edital de abertura, o Júri procedeu à atribuição das respetivas
classificações e ordenou os candidatos da seguinte forma:
1º - <nome>-< classificação obtida>
2º - <nome>-< classificação obtida>
3º- <nome>-< classificação obtida>

De acordo com o previsto no edital de abertura, serão convocados para entrevista os
<número> candidatos melhor classificados, a realizar no próximo <dia> de <mês> pelas
<horas> na <local>.
Deliberou ainda o júri proceder à audiência prévia dos candidatos sujeitos do presente projeto
de classificação, nos termos artigos 121º e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo.

Mais deliberou que, se nenhum concorrente deduzir qualquer objeção no prazo legal, a
deliberação se converterá em definitiva.

Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi
assinada por todos os membros da Comissão de Seleção.

Porto, <data>

Assinaturas:
Presidente ____________________________________
Vogal efetivo __________________________________
Vogal efetivo __________________________________

Ata de seriação 2 (com entrevista)

Concurso para atribuição de <nº de bolsas> Bolsa (s) de <tipologia de
bolsa>
ATA DE SERIAÇÃO-2
Aos <dias por extenso> do <mês por extenso> de <ano por extenso> pelas <horas por
extenso>, reuniu, na <local de realização da reunião>, a Comissão de Seleção de candidaturas
apresentadas ao concurso para atribuição de <número de bolsas por extenso> bolsa(s) de
<tipo de bolsa de investigação>, no âmbito do projeto de investigação/ da unidade de
investigação (eliminar o que não se aplica) <nome e referência> aberto por aviso publicado na
Internet no endereço http://www.eracareers.pt/ com o período de candidaturas de <intervalo
de datas por extenso>, constituído pelos Professores Doutores <nome dos membros da
comissão de seleção>, com a seguinte ordem de trabalhos:
Proceder à entrevista dos candidatos convocados;
Classificar os candidatos.

Apresentaram-se à entrevista todos os candidatos admitidos a esta fase de seleção/
apresentaram-se à entrevista o(s) seguinte(s) candidato(s):
-

<nome>

-

<nome>

-

<nome>

-

<nome>

Após as entrevistas o júri procedeu à atribuição das respetivas classificações e ordenou os
candidatos da seguinte forma:
Avaliação
Nome

Classificação
Entrevista

Curricular

Final

Nota: (indicar classificação das componentes da avaliação curricular)
Tendo por base estas classificações, o júri ordenou os candidatos, por classificação final, da
seguinte forma:

1º _____________________________________________
2º _____________________________________________
(…)
Assim, o júri entendeu que o candidato classificado em primeiro lugar reúne todos os
requisitos exigidos no anúncio de abertura, pelo que aprova e recomenda a contratação do
candidato________________________________.
Deliberou ainda o júri proceder à audiência prévia dos candidatos sujeitos do presente projeto
de ordenação, nos termos artigos 121º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

Mais deliberou que, se nenhum concorrente deduzir qualquer objeção no prazo legal, a
deliberação se converterá em definitiva.

Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi
assinada por todos os membros da Comissão de Seleção.

Porto, <data>

Assinaturas:
Presidente ____________________________________
Vogal efetivo __________________________________
Vogal efetivo __________________________________

Minuta de Contrato – Bolsa

MINUTA CONTRATO DE BOLSA

ENTRE:

PRIMEIRO:
A/O
_____________________
(Instituição),
com
sede
em
_______________________, com o nº. de contribuinte fiscal ____________, representada
neste ato por _______________________________________ (Nome), na qualidade de
____________ (Diretor/Presidente) da entidade financiadora, adiante designada(o) por
“Primeiro Outorgante”, e

SEGUNDO: ________________________________ (Nome do Bolseiro), portador do
BI/Passaporte nº. ____________ e do nº. de contribuinte ____________, residente em
_______________________________________________, adiante designado por “Segundo
Outorgante”,

É celebrado de boa-fé, e reciprocamente aceite, o presente contrato de bolsa de investigação,
ao abrigo do Estatuto do Bolseiro de Investigação, que se rege pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Primeiro Outorgante compromete-se a conceder ao Segundo Outorgante uma Bolsa
____________________ (Tipo de Bolsa e referência), no âmbito do Projeto de
IC&DT/Financiamento
de
Unidade
de
I&D
______________________________________________________ (Referência e título do
projeto/financiamento), com início em ________ (Data de início), pelo período de ____
meses, não renováveis/eventualmente renováveis até ao máximo de ____ meses.

CLÁUSULA SEGUNDA

O segundo Outorgante obriga-se a realizar o plano de trabalhos descrito no processo de
candidatura, de cujo conteúdo declara ter tomado conhecimento integral e aceitar sem
reservas, a partir da data de início acima referida e em regime de dedicação exclusiva, nos
termos do artigo 5º do Estatuto do Bolseiro de Investigação.

CLÁUSULA TERCEIRA

O Segundo Outorgante realizará os trabalhos no(a) ________________________________
(Unidade de I&D/Laboratório Associado/Laboratório de Estado ou outro) que funciona como
Instituição
de
Acolhimento,
tendo
como
Orientador
Científico
____________________________ (Nome do Orientador e instituição de afiliação).

CLÁUSULA QUARTA

1. O valor do subsídio de manutenção mensal atribuído é de ________ (€00,00).
2. O Segundo Outorgante beneficia também de um seguro de acidentes pessoais durante
o período de concessão da bolsa, de cujas condições declara ter tomado conhecimento
e aceitar sem reservas.
3. Acrescem, ainda, as seguintes componentes de bolsa __________________________
(Especificar as componentes aplicáveis nos termos em que figuram no Regulamento de
Bolsas de Investigação da FCT, I.P.)

CLÁUSULA QUINTA

O Primeiro Outorgante poderá rescindir o presente contrato nos casos a seguir indicados:
a) Incumprimento grave e reiterado dos deveres do Segundo Outorgante por causa que
lhe seja imputável, designadamente não atingir os objetivos estabelecidos no plano de
trabalhos aprovado;
b) Quando se verificar que o bolseiro prestou falsas declarações.

CLÁUSULA SEXTA

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, este contrato cessa automaticamente com a
conclusão do plano de atividades, com o decurso do prazo pelo qual a bolsa é atribuída, com a
revogação por mútuo acordo, com alteração das circunstâncias ou com a constituição de
relação jurídico-laboral com a entidade de acolhimento.

CLÁUSULA SÉTIMA

É subsidiariamente aplicável o regulamento de Bolsas da Instituição Proponente previamente
aprovado pela FCT ou o Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I.P. (especificar qual
dos dois casos), do qual o bolseiro declara ter conhecimento.

CLÁUSULA OITAVA

Convenciona-se, por acordo entre as partes, que em caso de necessidade e para dirimir todas
as questões emergentes do presente contrato será competente o Tribunal da Comarca de
_______________ (Nome da Comarca), com expressa renúncia a qualquer outro.

CLÁUSULA NONA

Qualquer alteração a introduzir no contrato no decurso da sua execução ou eventual
renovação do mesmo será objeto de acordo prévio sob forma escrita.

___________, ____ de ______________ de ______

O Primeiro Outorgante

O Segundo Outorgante

(Assinatura e carimbo da Instituição)

(Assinatura do Bolseiro ou do seu procurador)

Ofício Reitoria

Ex.mo Senhor

V. REFERÊNCIA

V. COMUNICAÇÃO

N. REFERÊNCIA

DATA

1232432534543

1232432534543

1232432534543

1232432534543

ASSUNTO: Texto do assunto

Texto do corpo do documento…

Com os melhores cumprimentos,

Cargo

(Nome sem título)

UGRH/URRH/UFDRH/NVOA
Sigla do nome

