
 

 

DESPACHO (PR) N.º 41/2020 

 

 

Assunto: Abertura de concurso e nomeação do Júri para professor adjunto para a área 

disciplinar de Ciência e Tecnologia da Programação da Escola Superior de Tecnologia 

do IPCA 

 

Nos termos do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico 

(ECPDESP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 69/88, de 3 de março e pelo Decreto-Lei nº 207/2009, de 31 de agosto, 

republicado em anexo ao Decreto-Lei nº 207/2009, de 31 de agosto, e alterado pela Lei 

n.º 7/2010, de 13 de maio, bem como nas suas alíneas a), b) e c) do nº 1 do artigo 11º. 

do Regulamento dos Concursos para a Contratação do Pessoal da Carreira Docente do 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 73, de 13 de abril de 2011; 

Considerando a proposta de abertura de concurso de professor adjunto, na área 

disciplinar de Ciência e Tecnologia da Programação do Departamento de Tecnologias da 

Escola Superior de Tecnologia, apresentada pelo Diretor da Escola e com o parecer 

favorável do respetivo Conselho Técnico-científico de 31 de janeiro 2020, e tendo ainda 

em conta a fundamentação aí prevista, designadamente a existência de relevante 

interesse público neste recrutamento, e ponderada a carência existente e a importância 

do reforço das qualificações do pessoal docente nesta área; 

Considerando que o artigo 50º do RJIES veio consagrar que, para garantir a sua 

autonomia científica e pedagógica, as instituições de ensino superior devem dispor de 

um quadro permanente de professores e investigadores, com a dimensão e nos termos 

estabelecidos no estatuto da carreira docente e de investigação científica; 

Considerando o disposto no artigo 119.º do RJIES que estabelece que cada instituição 

de ensino superior e, no caso presente, o IPCA, deve dispor dos meios humanos 

necessários ao desempenho das suas atribuições, competindo-lhe efetuar o 

recrutamento e a promoção dos seus docentes; 

 



 

 

Considerando o disposto no artigo 3.º do ECPDESP que refere o conteúdo funcional de 

cada uma das categorias, diferenciando, claramente, as competências dos professores 

adjuntos e dos professores coordenadores, em que ao professor adjunto compete 

colaborar com os professores coordenadores no âmbito de uma disciplina ou área 

científica; 

Considerando que nos termos do artigo 30.º do ECPDESP, o conjunto dos professores 

da carreira deve representar, pelo menos, 70 % do número de docentes de cada 

instituição de ensino superior, e que na Escola Superior de Tecnologia existem, neste 

momento, 20 professores de carreira (1 Professor Coordenador Principal, 3 Professores 

Coordenadores e 16 Professores Adjuntos), existindo uma carência ao nível da 

investigação e da supervisão pedagógica que pode colocar em causa a qualidade da 

investigação e do ensino ministrado; 

Considerando que o posto de trabalho está previsto no mapa de pessoal docente do 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e, ainda, que a respetiva despesa tem cabimento 

orçamental, conforme informação da Divisão Administrativa e Financeira do IPCA 

Considerando a proposta de júri apresentada pelo Conselho Técnico-científico da Escola 

Superior de Tecnologia; 

Determino a abertura de concurso para professor adjunto, para a área disciplinar de 

Ciência e Tecnologia da Programação, para a Escola Superior de Tecnologia e nomeio o 

júri nos termos propostos pelo Conselho Técnico-científico da Escola Superior de 

Tecnologia, tendo a seguinte constituição: 

 

Presidente: Professor Doutor Vitor Hugo Mendes da Costa Carvalho, Diretor da Escola 

Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, no uso da deleção 

de competências proferida pela Senhora Presidente do IPCA através do Despacho n.º 

9999/2019 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 211/2019, de 04 de 

novembro de 2019. 

 

 

 



 

 

Vogais: 

Professor Doutor António Joaquim da Silva Teixeira, Professor Associado c/ Agregação 

da Universidade de Aveiro; 

Professora Doutora Maria João Varanda Pereira, Professora Coordenadora do Instituto 

Politécnico de Bragança; 

Professor Doutor Paulo Jorge Freitas Oliveira Novais, Professor Catedrático da 

Universidade do Minho; 

Professora Doutora Maria de Fátima Coutinho Rodrigues. Professora Coordenadora do 

Instituto Politécnico do Porto. 

 

Barcelos, 22 de abril de 2020. 

 

 

A Presidente do IPCA 

 

 

__________________________________________ 

Professora Doutora Maria José Fernandes 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

C.C. Administrador, Júri, Diretor da EST, Presidente do CTC da EST, à Divisão de Recursos Humanos e à Divisão Administrativa e 
Financeira. 
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