
 

 

 

PROCESSO DE CANDIDATURAS PARA ADMISSÃO DE 4 ASSISTENTES CONVIDADOS 

 

A Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa tem em curso um processo de receção 

de candidaturas para admissão de assistentes convidados, tendo em vista o exercício de funções de docência, no ano 

letivo de 2017/18, nas áreas de (1) Direito Internacional e Direito da União Europeia, (2) Direito Constitucional e Direitos 

Fundamentais, (3) Direito Criminal e (4) Direito Civil.  

 

Responsabilidades: Cada posição envolve atividades de ensino, participação em projetos de investigação e colaboração 

em atividades de gestão académica.  

 

 
(*) Os candidatos de nacionalidade estrangeira, exceto os de países de língua oficial portuguesa, deverão possuir domínio da língua portuguesa, falada 
e escrita, ao nível comum de referência B1, ou superior. Este requisito é reconhecido oficialmente através de certificado ou diploma de competência 
comunicativa em língua portuguesa do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, do Conselho da Europa. 

 
Local de trabalho e duração: A atividade será desenvolvida na Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade 

Católica Portuguesa, com início previsto em Setembro de 2017. A duração do contrato será pelo período de um ano, com 

possibilidade de celebração de novos contratos por igual período e perspetiva de ulterior ingresso na carreira académica. 

 

Método de seleção:  
 Análise e avaliação curricular. 

 Entrevistas de seleção aos candidatos melhor graduados na avaliação curricular, que poderão ser 

complementadas pela apresentação de uma aula. 

 

 

 

Posição Área Científica 
Requisitos mínimos 

de admissão 
Fatores de valorização Perfil de Admissão 

1 

Direito 
Internacional e 
Direito da 
União Europeia 

 Licenciatura em 
Direito; 
 

 Classificação final da 
licenciatura igual ou 
superior a 16 
valores; 

 
 Domínio da Língua 

Portuguesa (*);  
 
 Proficiência em 

Língua Inglesa. 

 Mestrado realizado na 
área da candidatura; 

 Projeto de 
doutoramento na área 
da candidatura; 

 Classificações obtidas 
nos graus; 

 Atividade pedagógica 
desenvolvida; 

 Trabalhos científicos 
efetuados e 
publicados; 

 Experiência 
profissional na área da 
candidatura; 

 Experiência 
internacional; 

 Disponibilidade a 
tempo integral. 

 

 Elevada capacidade de 
comunicação; 
 

 Bom relacionamento 
interpessoal, maturidade, 
proatividade e dinamismo; 
 

 Capacidade de trabalho em 
equipa; 
 

 Elevado grau de rigor e sentido 
de responsabilidade. 

2 

Direito 
Constitucional e 
Direitos 
Fundamentais 

3 Direito Criminal 

4 Direito Civil 



 

 

 

 
 

Forma de publicitação/notificação dos resultados:  

 

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por ordem de seriação dos candidatos e 

afixada em local visível e público na Faculdade de Direito, Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa, sendo os 

candidatos notificados através de email. 

 

Processo de Candidatura:  

O concurso encontra-se aberto no período de 15 de Fevereiro a 24 de Março de 2017.  

Para realizar a candidatura, deve ser preenchido o Formulário de Candidatura 

(http://inqueritos.porto.ucp.pt/site/index.php/463538/lang-pt).  

 

Documentos de submissão obrigatória: 

1. Carta de motivação, descrevendo a motivação e os objetivos profissionais do candidato(a);  

2. Curriculum Vitae de acordo com o modelo aqui  (1) disponibilizado.   

3. Cópia das publicações e de outros trabalhos que os candidatos considerem relevantes; 

4. Cópia de todos os certificados de habilitações académicas com a identificação da classificação final. 

 

Complementarmente, poderão ser submetidos os seguintes documentos: 

 

5. Cópia do(s) certificado(s) que ateste(m) os conhecimentos de língua Inglesa; 

6. Se se tratar de candidatos de nacionalidade estrangeira cuja língua oficial não é a portuguesa, cópia de 

certificado que ateste o domínio da língua Portuguesa; 

7. Até 3 cartas de referência.  

 

As candidaturas só serão consideradas elegíveis no presente concurso se preencherem os requisitos de admissão, 

entregues no período identificado para apresentação das candidaturas e integrarem os documentos acima referidos 

como obrigatórios. 

 

Contactos para esclarecimentos: 

Direção de Gestão de Pessoas 

Cláudia Cabral (gpessoas@porto.ucp.pt)  

Tel.: +351 225580006 

 

Informações Adicionais: http://www.direito.porto.ucp.pt/ 

 

Porto, 14 de Fevereiro de 2017. 

                                                        
(1)http://www.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/direito/docs/Mod_Curriculum%20Vitae_%20ED.docx 
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