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(discriminado por unidades curriculares e horas letivas), se for o caso, 
emitido pela faculdade.

Artigo 8.º
Deveres do investigador de pós -doutoramento

O investigador de pós -doutoramento:
1 — Compromete -se a respeitar as normas de funcionamento e os 

regulamentos vigentes na U.Porto e na Faculdade e estrutura de inves-
tigação em que for acolhido;

2 — Deve colaborar com os serviços administrativos no envio de 
informação quando esta for solicitada, não sendo exigível informações 
de carácter privado ou pormenores da investigação em curso, a não ser 
de carácter geral.

3 — Deve fazer uma utilização responsável dos recursos colocados 
à sua disposição;

4 — Deve participar regularmente nas atividades científicas desen-
volvidas pelo departamento e estrutura de investigação em que estiver 
inserido;

5 — Compromete -se a submeter a publicação pelo menos um tra-
balho científico relativo à investigação realizada durante a sua estadia 
na U.Porto, sempre que a sua estadia na U.Porto seja igual ou superior 
a 12 meses;

6 — Compromete -se a inscrever a afiliação institucional da U.Porto, 
da respetiva Faculdade e estrutura de investigação, em todos os produtos 
científicos resultantes do projeto de pós -doutoramento, entre outros, 
publicações, comunicações e material de divulgação de atividades;

7 — Autorizará a U.Porto (e respetiva Faculdade e estrutura de in-
vestigação de acolhimento) a mencionar nos seus relatórios a produção 
científica desenvolvida durante o período de investigação na U.Porto.

Artigo 9.º
Taxa de inscrição

1 — O investigador de pós -doutoramento deverá pagar uma taxa, caso 
esta seja fixada pelos órgãos competentes da respetiva Faculdade.

2 — No caso de o investigador de pós -doutoramento contribuir para 
projetos de investigação, sediados na unidade orgânica onde o programa 
de investigação foi aprovado, o pagamento da taxa de inscrição pode ser 
dispensado, parcial ou totalmente, por decisão do Diretor da respetiva 
faculdade.

Artigo 10.º
Propriedade industrial ou intelectual

1 — O investigador de pós -doutoramento deverá assinar um compro-
misso de cedência à U.Porto dos direitos relativos à propriedade industrial 
ou intelectual relativos ao período de investigação realizado na U.Porto.

2 — A distribuição desses direitos, pela Faculdade e pela estrutura de 
investigação que acolheu o investigador de pós -doutoramento, constará 
da candidatura e ficará definida no despacho do Diretor da respetiva 
Faculdade.

Artigo 11.º
Colaboração docente

1 — O investigador de pós -doutoramento poderá colaborar em ati-
vidades docentes, as quais deverão ser supervisionadas por docentes 
de carreira.

2 — Esta colaboração deverá ser feita de acordo com os diplomas 
legais aplicáveis.

3 — Esta colaboração não poderá ser utilizada para suprir necessi-
dades permanentes.

Artigo 12.º
Relatório de pós -doutoramento

1 — Até três meses após o términus do projeto de pós -doutoramento, 
o investigador enviará ao Diretor da Faculdade de acolhimento um rela-
tório das atividades realizadas e que explicite a relação com a proposta 
de trabalhos inicialmente aprovado. O Diretor dará conhecimento desse 
relatório ao Conselho Científico da respetiva Faculdade.

2 — O relatório de pós -doutoramento pode assumir o formato de:
a) Relatório de investigação de cariz teórico e/ou empírico; ou de
b) Compilação de trabalhos publicados no âmbito do projeto de pós-

-doutoramento, devendo, neste caso, incluir uma contextualização geral 
dos trabalhos e uma síntese conclusiva.

3 — A este relatório devem estar anexados o parecer do supervisor.
4 — Todos os produtos científicos desenvolvidos durante a estadia 

do investigador de pós -doutoramento na U.Porto deverão estar listados 
em anexo ao relatório. Se for o caso, esta listagem pode referir apenas 
o link do sítio onde encontrar a publicação eletrónica em causa.

5 — O relatório deve seguir as normas gráficas da Universidade do 
Porto para apresentação de teses e dissertações.

6 — Após a entrega do relatório, o investigador de pós -doutoramento 
tem direito a obter um certificado de pós -doutoramento emitido pela 
respetiva Faculdade, no prazo de 10 dias úteis, depois de requerida, no 
qual constará a atividade científica desenvolvida, nomeadamente: o local 
de realização da investigação, a sua natureza, a sua duração e qual o 
docente responsável pelo acompanhamento do programa.

Artigo 13.º
Dúvidas e casos omissos

A resolução dos casos não previstos e das dúvidas que se venham 
a levantar na aplicação do presente Regulamento será definida pelo 
Reitor da U.Porto.

Artigo 14.º
Norma transitória

As atividades de investigação de pós -doutoramento em curso aquando 
da entrada em vigor do presente Regulamento regem -se pelas normas 
vigentes à data do seu início.

Artigo 15.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor ao dia seguinte da sua publi-
cação no Diário da República, revogando o anterior Regulamento de 
Programas de Pós -Doutoramento da U.Porto, aprovado por despacho 
reitoral GR.02.06.2011, de 16 de junho de 2011.

14 de dezembro de 2016. — O Reitor, Sebastião José Cabral Feyo 
de Azevedo.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Despacho (extrato) n.º 15531/2016

Por meu despacho de 02 de dezembro de 2016, nos termos do disposto 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º e n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei 
n.º 206/2009, de 31 de agosto, delego no Vice-Presidente do Instituto Po-
litécnico de Castelo Branco (IPCB), Professor Doutor António Augusto 
Cabral Marques Fernandes, a presidência do júri das provas públicas 
para atribuição do título de especialista na área de Desenvolvimento de 
Sistemas de Informação, requeridas pelo candidato Luís Miguel Santos 
Silva de Ascensão Barata.

14 de dezembro de 2016. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão 
Maia.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
Despacho (extrato) n.º 15532/2016

Por despacho de 15 de abril de 2016 do Presidente do Instituto Poli-
técnico do Cávado e do Ave, foi autorizada a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o docente:

Rui Miguel Pereira Sampaio, na categoria de Assistente Convidado, 
a 55 %, pelo prazo de três meses, com efeitos a 01 de maio de 2016 e 
termo a 31 de julho de 2016, não renovável, para a Escola Superior de 
Gestão, auferindo a remuneração correspondente ao índice 140 da tabela 
do pessoal docente do ensino superior politécnico (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas).

15 de abril de 2016. — O Presidente do IPCA, João Baptista da 
Costa Carvalho.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Declaração de retificação n.º 1269/2016
Por ter sido publicado com inexatidão, o despacho (extrato) 

n.º 13865/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série — n.º 221 de 
17 de novembro de 2016, retifica -se que onde se lê:

«Por despacho de 17 de outubro de 2016, do presidente do IPG, 
foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo 


