EDITAL
ABERTURA DE CONCURSO PARA A CATEGORIA DE PROFESSOR AUXILIAR
O Conselho de Direção da Escola Superior Gallaecia informa da abertura de procedimento concursal para o
preenchimento de 1 vaga, a tempo integral, na categoria de Professor Auxiliar para o Curso de Licenciatura em Artes
Plásticas e Multimédia, nas áreas disciplinares da Multimédia, Webdesign, Audiovisuais e Produção dos Media. Os
candidatos devem comprovar a formação específica e experiência profissional relevante nas áreas científicas
referenciadas.
I – Requisitos de Admissão: Em conformidade com o disposto no artº 41-A do Estatuto da Carreira Docente
Universitária (ECDU), publicado em anexo ao Decreto-Lei nº 205/2009 de 31 de Agosto, são requisitos de admissão:
a) Ser titular do grau de Doutor na área científica do procedimento concursal. Caso este grau tenha sido obtido no
estrangeiro, deve estar devidamente registado na Direção Geral do Ensino Superior (DGES).
II – Instruções do Requerimento de Admissão: O requerimento de admissão ao concurso deve ser instruído com os
seguintes documentos:
a) Curriculum Vitae detalhado, incluindo contactos pessoais de e-mail e telemóvel;
b) Documentos comprovativos do cumprimento dos Requisitos de Admissão (I);
c) Fotocópia do documento de Identificação Pessoal;
c) Comprovativo do desempenho científico e profissional na área disciplinar específica.
III – A Candidatura deve ser formalizada mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Direção da
Escola Superior Gallaecia, devendo ser enviada por correio eletrónico (direccao@esg.pt) e remetida por correio postal,
para Escola Superior Gallaecia, Largo das Oliveiras, 4920-251 Vila Nova de Cerveira, a expedir até ao termo do prazo
fixado para apresentação de candidaturas.
IV – Prazos para Candidatura: O procedimento concursal decorre 9 a 17 de Fevereiro de 2017. As entrevistas aos
candidatos pré-selecionados realizam-se entre os dias 20 e 24 de Fevereiro de 2017.
V – Os critérios de Seleção e Seriação fundamentam-se na experiência em atividade docente universitária, nas
publicações existentes nas áreas científicas relevantes, e na experiência profissional do Candidato na área científica do
procedimento concursal.
VI – Os Resultados são comunicados individualmente a todos os participantes no concurso, até ao dia 28 de Fevereiro
de 2017.
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