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 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Aviso (extrato) n.º 337/2021

Sumário: Concurso internacional para recrutamento de um investigador, ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 57/2016, de 29 de agosto, na área científica de Medicina Veterinária no âmbito do 
Financiamento Base Ref.ª ED/BASEUIDB/05183/2020 (Ref.ª MED-09).

1 — Por despacho de 29/10/2020 da Reitora da Universidade de Évora, foi deliberado abrir 
concurso de seleção internacional para um lugar de investigador(a) para o exercício de atividades 
na área científica de Medicina Veterinária em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo pelo prazo de três anos, nos termos do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de 
agosto e do Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Investigadores Doutorados da Uni-
versidade de Évora, publicado pelo Despacho n.º 7123/2019 (2.ª série), de 9 de agosto, para os 
efeitos previstos na cláusula primeira, com vista ao desempenho de funções de investigador(a) na 
linha de investigação de Produção e Saúde Animal no âmbito do orçamento base do MED/BASE: 
Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento com Refª UIDB/05183/2020. 
Serão funções do candidato:

Apoiar as atividades de investigação e desenvolvimento em curso e a realizar na área da repro-
dução animal, nomeadamente através da participação ativa em trabalhos de campo e laboratoriais.

Preparar e submeter indicadores científicos (artigos, comunicações em congressos, outros) 
relativos aos trabalhos em curso e a realizar na área da reprodução animal.

Elaborar candidaturas a financiamento competitivo para projetos de investigação e/ou de 
demonstração & divulgação focados na área da reprodução animal.

Coordenar e executar trabalhos de investigação no Laboratório de Reprodução e Lactação 
do MED

Dinamizar e fazer o aproveitamento científico do Centro de recolha de sémen de bovino em 
fase de instalação na Polo da Mitra da Universidade de Évora.

O candidato pode ser encarregue de serviço docente, até um máximo de 4 horas semanais, 
nas unidades curriculares da área científica onde se insere o concurso.

O(a) contratado(a) pode ser encarregue de serviço docente, até um máximo de 4 horas se-
manais, nas unidades curriculares que lhe forem distribuídas.

2 — O local de trabalho principal situa -se no Polo da Mitra da Universidade de Évora, Valverde, 
Portugal podendo haver também atividades no Polo da Universidade de Évora na Unidade Clínica 
da Coudelaria de Alter, Alter do Chão, Portugal, ou noutros locais, sempre que o serviço o exija.

3 — A remuneração mensal ilíquida é de 2 134,73€, correspondente ao nível 33 da Tabela 
Remuneratória Única, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 10 -B/2020, 20 de março.

4 — Ao concurso podem ser opositores(as) candidatos(as) nacionais, estrangeiros(as) e apá-
tridas com formação de base em Medicina Veterinária, que sejam titulares do grau de doutor(a) em 
Ciências Veterinárias ou curso equivalente, com inscrição ativa na Ordem dos Médicos Veterinários, 
e detentores(as) de um currículo científico e profissional que revele um perfil adequado à atividade 
a desenvolver, com:

a) Experiência de investigação demonstrada pela participação em atividades de investigação 
na área da Reprodução Animal, maioritariamente na área da Andrologia e/ou técnicas de reprodu-
ção assistida em animais de espécies pecuárias e equinos, consubstanciada na autoria de artigos 
científicos e comunicações em eventos científicos relevantes;

b) Experiência comprovada de capacidade de trabalho direto com espécies pecuárias e equinos 
(trabalho de campo, ex. exames andrológicos, inseminação artificial);

c) Experiência na preparação e submissão de candidaturas de projetos científicos;
d) Domínio das línguas portuguesa e inglesa faladas e escritas.
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Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição de ensino superior estrangeira, 
os candidatos são admitidos a concurso, conforme alínea e) do no 2 do artigo 4 do Decreto -Lei 
n.º 60/2018, de 3 de agosto devendo o registo/reconhecimento do grau em Portugal ser efetuado 
posteriormente ao termo do concurso, nos termos previstos no Decreto -Lei n.º 66/2018, de 16 de 
agosto, sendo apenas necessário no ato de contratação.

5 — O aviso integral do concurso será disponibilizado na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
no endereço www.bep.gov.pt, e nos sítios na internet da FCT, I. P., em www.eracareers.pt/ e da 
Universidade de Évora, em www.sadm.uevora.pt, nas línguas portuguesa e inglesa (Refª MED -09).

17/12/2020. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria Cesaltina Frade.
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