Departamento de Ciências Médicas
(tempo parcial: 60%) - 4 vagas

Áreas Científicas:

a) Biomedicina/Neurociências - 1 vaga
b) Biomedicina/Genética e/ou Metabolismo - 1 vaga
c) Biomedicina/Materiais - 1 vaga
d) Biomedicina/Nefro-Urinário e/ou Reprodutor - 1 vaga
Aceitam-se candidaturas de titulares do grau de Doutor, para o exercício de funções no Departamento de
Ciências Médicas, no âmbito da docência e investigação para colaborador (a tempo parcial: 60%), no
âmbito da docência e investigação, a nível de Professor Auxiliar Convidado.
As candidaturas devem ser apresentadas até 30 de junho de 2020, dirigidas ao Reitor da Universidade
da Beira Interior, remetidas por correio, com aviso de receção, ao Setor de Concursos e Atos Académicos
da Universidade da Beira Interior, Convento de Santo António, 6201-001, Covilhã, até ao termo do prazo
fixado.
Critérios de seleção e ordenação dos candidatos:
 Habilitação Académica com ênfase para as áreas referidas de a) a d):
a) Formação em fisiologia e anatomia do sistema nervoso, preferencialmente com doutoramento
nesta área e com experiência de ensino;
b) Formação na área de genética e/ou metabolismo;
c) Formação na área de desenvolvimento de Biomateriais e/ou Engenharia de Tecidos;
d) Experiência de ensino na anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor masculino e feminino, e
doutoramento nesta área
 Experiência de docência em disciplinas para as áreas referidas de a) a d);
 Desenvolvimento de actividades de investigação nas áreas referidas de a) a d);
 Disponibilidade imediata para exercício da função;
Dos requerimentos de admissão da candidatura, devem constar:





A área a que se candidata;
Nome completo;
Residência, endereço eletrónico e números de telemóvel/telefone;
Curriculum Vitae detalhado e assinado, cópia das publicações efectuadas, cópia das certidões de
habilitação e elementos adicionais considerados relevantes (Formato digital);

Não serão admitidos candidatos com vínculo laboral com a Universidade da Beira Interior. A
Universidade da Beira Interior garante, nos termos legais, a confidencialidade da documentação pessoal
recebida, a cuja devolução se obriga desde que expressamente solicitada no requerimento. A
instituição ponderará, caso a caso, o perfil académico-profissional dos interessados face às necessidades
do Departamento de Ciências Médicas, mantendo a liberdade de contratação, e a reserva de não o fazer,
independentemente da ponderação que vier a ser feita, não consubstanciando por isso a presente
publicação a abertura de qualquer concurso.
Informações: concursos@ubi.pt

