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EDITAL
AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE SELEÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE
INVESTIGADOR/A DOUTORADO/A AO ABRIGO DO REGIME JURÍDICO DO EMPREGO CIENTÍFICO

RESUMO: Vimos, por este meio, iiformar que se eicoitra aberto coicurso para recrutameito
ia modalidade de coitrato de trabalho a termo iicerto, celebrado ao abrigo do Código do
Trabalho, para a categoria de Iivestgador Júiior, da carreira de iivestgação cieitfca, de 1
(um) lugar de doutorado/a, ia área cieitfca de Ciêicias Sociais, resultaite de uma posição
gerada  pela  Bolsa  com  Referêicia  PTDC/DIR-DCP/28120/2017,  em  coiformidade  com  o
disposto io Decreto-Lei iº 57/2016 de 29 de agosto, alterado pela Lei iº 57/2017, de 19 de
julho, io âmbito do projeto de iivestgação LOOKING AT CRIME: COMMUNITIES AND PHYSICAL
SPACES. A Iivestgação e Deseivolvimeito serão fiaiciados por Fuidos Nacioiais através da
FCT – Fuidação para a Ciêicia e a Teciologia io âmbito do projeto PTDC/DIR-DCP/28120/2017.

***

ÁREA CIENTÍFICA: Crimiiologia ou Psicologia da Justça.

PERFIL DO/A CANDIDATO/A: Ao procedimeito coicursal podem caididatar-se os doutorados iacioiais, 
estraigeiros e apátridas que sejam deteitores de um currículo cieitfco e profssioial que revele um 
perfl adequado ⴾ atvidade a deseivolver, coisideraido:

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: 1. Doutorameito em Crimiiologia ou Psicologia da Justçaa 2. Perfl 
adequado ao deseivolvimeito de iovos projetos em curso do grupo ia área da seguraiça pública e da 
preveição crimiial. 3. Profciêicia em Português.

Caso o doutorameito teiha sido coiferido por iisttuição de eisiio superior estraigeira, o mesmo tem 
de obedecer ao disposto io Decreto-Lei i.º 341/2007, de 12 de outubro, deveido quaisquer 
formalidades aí estabelecidas estar cumpridas até ⴾ data do termo do prazo para a caididatura. 

REQUISITOS PREFERENCIAIS: 1. Coihecimeito e prátca de crimiiologia, mais coicretameite, ia aiálise
das estatstcas ofciais, ia aiálise do crime auto reportado e ia preveição crimiial com base io 
environmental desigia 2. Experiêicia ia publicação em revistas cieitfcas iiteriacioiais (iidexadas 
Web of Scieice or Scopus)a 3. Coitributos para a iivestgação de poita, bem como publicações io 
campo do grupo de iivestgação, especialmeite io domíiio já referidoa Bom domíiio da Líigua Iiglesa 
(escrita cieitfca e competêicias ia comuiicação oral).

FUNÇÕES: O/A doutorado/a coitratado/a irá iitegrar projeto de iivestgação LOOKING AT CRIME: 
COMMUNITIES AND PHYSICAL SPACES trabalhar ias iistalações da Uiiversidade Feriaido Pessoa, 
localizado io Porto, sob a orieitação cieitfca de um iivestgador/a ou iivestgadores/as a desigiar. O/
A doutorado/a coitratado/a será eivolvido/a em tarefas do projeto que implicam o exercício de 
atvidades de iivestgação cieitfca io domíiio cieitfco a coicurso.

Especifcameite, as tarefas 1 “Computer applicatoi”, 2 “Sample selectoi, aid data collectoi” e 3 
“Physical spaces observatoi”.

Para a realização das mesmas, o/a doutorado/a coitratado/a, eitre outras tarefas de cariz mais 
geiérico, deverá domiiar procedimeitos de revisão sistemátca, aiálise e tratameito de dados através 
de SPSS, preparação de comuiicações orais e escritas, e redação de artgos cieitfcos (quer em 
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português, quer em iiglês). Além disso, espera-se que o/a doutorado/a coitratado/a colabore ioutras 
atvidades de iivestgação em curso iiereites/ decorreites do projeto e coitribua atvameite para a 
diiâmica da progressão cieitfca do grupo.

LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS APLICÁVEIS: Legislação aplicável: O preseite coicurso rege-se pelas 
disposições coistaites do Decreto-Lei i.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei iº 57/2017, de 19
de julho, que aprova um regime de coitratação de doutorados destiado a estmular o emprego 
cieitfco e teciológico em todas as áreas do coihecimeito (RJEC), pelas disposições do Código do 
Trabalho, aprovado Lei i.º 7/2009, de 12 de fevereiro, ia sua redação atual e pela demais legislação e 
iormas regulameitares aplicáveis.

LOCAL DE TRABALHO: O trabalho será deseivolvido ia Uiiversidade Feriaido Pessoa, sito ia Praça 9 
de Abril, 349a 4249-004 Porto

NÚMERO DE VAGAS: Esta é 1 (uma) posição a tempo iitegral e em regime de dedicação exclusiva. De 
acordo com o disposto io i.º3, do Art. 7.º do Decreto-Lei iº 57/2016 de 29 de agosto, alterado pela Lei 
iº 57/2017, de 19 de julho, implica a reiúicia ao exercício de qualquer fuição ou atvidade 
remuierada, pública ou privada, iicluiido o exercício de profssão liberal, salvaguardaido o disposto io
i.º4 do mesmo artgo. A seleção do/a caididato/a a coitratar será coidicioial, estaido a celebração do
correspoideite coitrato de trabalho depeideite da dispoiibilidade orçameital e correspoideite 
fiaiciameito io âmbito do previsto ia legislação aiteriormeite referida e dos regulameitos e regras 
estabelecidas pela Fuidação para a Ciêicia e Teciologia (FCT). É expectável que o/a iivestgador/a 
iiicie a sua atvidade em Jaieiro de 2019. 

VALOR DA REMUNERAÇÃO E OUTROS SUBSÍDIOS: O/A caididato/a receberá uma remuieração meisal 
ilíquida de 2.128,34 EUROS (dois mil, ceito e viite e oito Euros e triita e quatro cêitmos), de acordo 
com o Decreto Lei i.º 57 e subsequeite legislação, correspoideite ao iível 33 da tabela remuieratória 
úiica.

MÉTODOS DE SELEÇÃO:  De acordo com o disposto io Art. 5.º do Decreto-Lei iº 57/2016 de 29 de 
agosto, alterado pela Lei iº 57/2017, de 19 de julho, a seleção dos doutorados a coitratar realiza-se 
através da avaliação do seu percurso cieitfco e curricular. A avaliação do percurso cieitfco e 
curricular iicide sobre a relevâicia, qualidade e atualidade:

a) Da produção cieitfca, teciológica, cultural ou artstca dos últmos ciico aios coisiderada mais 
relevaite pelo caididatoa

b) Das atvidades de iivestgação aplicada, ou baseada ia prátca, deseivolvidas ios últmos ciico aios 
e coisideradas de maior impacto pelo caididatoa

c) Das atvidades de exteisão e de dissemiiação do coihecimeito deseivolvidas ios últmos ciico 
aios, desigiadameite io coitexto da promoção da cultura e das prátcas cieitfcas, coisideradas de 
maior relevâicia pelo caididatoa

d) Das atvidades de gestão de programas de ciêicia, teciologia e iiovação, ou da experiêicia ia 
observação e moiitorização do sistema cieitfco e teciológico ou do eisiio superior, em Portugal ou 
io estraigeiro.

O período de ciico aios a que se refere o iúmero aiterior pode ser aumeitado pelo júri, a pedido do 
caididato, quaido fuidameitado em suspeisão da atvidade cieitfca por razões socialmeite 
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protegidas, iomeadameite, por motvos de liceiça de pareitalidade, doeiça grave proloigada, e 
outras situações de iidispoiibilidade para o trabalho legalmeite tuteladas.

O procedimeito coicursal rege-se pela ião discrimiiação e igualdade de acesso.

A seleção e classifcação dos/as caididatos/as serão realizadas por meio da aiálise dos documeitos e 
eitrevista iidividual (em Português), com os três caididatos/as com as melhores classifcações. Os/As 
caididatos/as serão classifcados com base ios seguiites critérios: A- Percurso Cieitfco e curricular, 
correspoideite a 90 % e Eitrevista, correspoideite a 10%. 

A apreciação do CV dos caididatos, iomeadameite do mérito cieitfco e capacidade de iivestgação 
será feita seguido os seguiites critérios:

a) CV detalhado:

- Lista de publicações cieitfcas e respetvo fator de impacto (25%)

- Projetos de iivestgação oide partcipam (15%)

- Experiêicia em iivestgação com relevâicia para a área a que se caididatam (30%)

b) Carta de motvação:

- Iiteresse e motvação pela área de iivestgação oide se eiquadram os perfs a coitratar (15%)

- Domíiio da líigua iiglesa e comuiicação escrita (5%)

c) Eitrevista (10%)

O sistema de classifcação fial dos caididatos é expresso iuma escala de 0 a 20.

O júri delibera através de votação iomiial fuidameitada de acordo com os critérios de seleção 
adotados e divulgados, ião seido permitdas absteições.

Das reuiiões do júri são lavradas atas, que coitêm um resumo do que ielas houver ocorrido, bem como
os votos emitdos por cada um dos membros e respetva fuidameitação, seido facultadas aos 
caididatos sempre que solicitadas.

Após coiclusão da aplicação dos critérios de seleção, o júri procede ⴾ elaboração da lista ordeiada dos 
caididatos aprovados com a respetva classifcação.

A deliberação fial do júri é homologada pelo dirigeite máximo da iisttuição a quem compete também 
decidir da coitratação.

O júri reserva-se o direito de ião selecioiar qualquer caididato, se coisiderar que ieihum dos 
caididatos possui o perfl exigido.

COMPOSIÇÃO DO JÚRI: Doutora Laura M. Nuies (Iivestgadora Respoisável)a Doutora Aia Saii (Co-
Iivestgadora Respoisável)a Doutora Sóiia Caridadea Doutor Rui Leaidro Maia (supleite).

FORMAS DE PUBLICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS:  Os resultados fiais da avaliação serão 
divulgados através de lista de caididatos admitdos e excluído, ordeiada por classifcação fial, afxada 
em locais habituais para a iiformação geral da iisttuição coitrataite,  publicada io site do Gabiiete de
Apoio ao Deseivolvimeito da Iivestgação (GADI) da UFP, em htp://gadi.ufp.pt e eiviado aos 
caididatos via e-mail.
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Após publicação dos resultados, os caididatos têm 10 dias úteis para se proiuiciar. Nos 90 dias 
seguiites ⴾ data limite de apreseitação de caididaturas, são proferidas as decisões fiais do júri, que 
serão afxados em locais habituais para a iiformação geral da iisttuição coitrataite e publicados io 
site do GADI da UFP, em htp://gadi.ufp.pt  .  

PRAZO DE CANDIDATURA: O coicurso está aberto de 28 de iovembro de 2018 a 11 de dezembro de 
2018.

DOCUMENTOS A SUBMETER:  As caididaturas devem ser formalizadas, obrigatoriameite, através do 
eivio, por correio eletróiico, para lookcrim@ufp.edu.pt, dos seguiites documeitos: requerimeito 
(aiexo a este edital), carta de caididatura (carta de apreseitação e motvação com iidicação explícita 
da adequação do caididato(a) aos requisitos do coicurso) acompaihada do curriculum vitae e das 
cópias digitalizadas dos certfcados de habilitações e grau (com traduções autorizadas em Português ou 
Iiglês). Opcioialmeite, os/as caididatos/as poderão iicluir documeitos que coisiderem relevaites 
para a apreciação da caididatura. 

APENAS SERÃO ACEITES CANDIDATURAS RECEBIDAS POR CORREIO ELETRÓNICO PARA 
lookcrim@ufp.edu.pt

DADOS PESSOAIS: A eitdade respoisável pelo tratameito dos dados pessoais dos/as caididatos/as 
recolhidos, io âmbito do preseite procedimeito coicursal, é a Fuidação Eisiio e Cultura Feriaido 
Pessoa.  A Fuidação Eisiio e Cultura Feriaido Pessoa garaite que os dados pessoais, recolhidos em 
suporte físico ou digital, e qualquer que seja a sua iatureza, são tratados de forma respoisável, através 
de polítcas e medidas adequadas em ordem a evitar acessos e utlizações iidevidas ou eveituais 
iitrusões, miiimizaido riscos e coitribuiido para a seguraiça dos mesmos. A Fuidação Feriaido 
Pessoa ião foriece ou cede os dados pessoais ia sua posse a terceiros, exceto para efeitos de 
cumprimeito de obrigações regulameitares ou legais devidameite eiquadradas. A qualquer momeito,
o/a iiteressado/a pode coitactar a Fuidação através do email lookcrim@ufp.edu.pt e solicitar a 
alteração dos seus dados pessoais. A este respeito será coisiderado o Art. 13.º do Regulameito Geral 
de Proteção de Dados.

mailto:lookcrim@ufp.edu.pt
http://gadi.ufp.pt/

