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Contratação de docente convidado ao abrigo do Art.º 8.º e 12.º - A, Decreto – Lei 185/81 de 1 de Julho com a nova 
redação dada pelo Decreto – Lei 207/2009 de 31 de Agosto e Lei 7/2010 de 13 de Maio, e de acordo com o Art.º 8.º e 
com o Art.º 10 do Regulamento 528/2010 da Contratação de Pessoal Docente do IPV alterado pelos despachos 
10911/2012, 12094/2013, 2714/2016 e 9539/2016. 
 

 

Procedimento para recrutamento de um assistente convidado para a Área Disciplinar de Arte e 
Expressões Criativas do Departamento de Comunicação e Arte 

da Escola Superior de Educação de Viseu 
 
 

Departamento de Comunicação e Arte 
Área Disciplinar de Arte e Expressões Criativas 

 
 
 
Anúncio 1 

 
Procedimento para recrutamento de um assistente convidado para a Área Disciplinar de Arte e Expressões Criativas 
do Departamento de Comunicação e Arte da Escola Superior de Educação de Viseu. 

Contratação de um assistente convidado em regime de tempo parcial, por um semestre, num total de 20,8 % de 
tempo integral, correspondente à média semestral de 2,5 h letivas semanais, para a lecionação de uma unidade 
curricular da área de Dança na licenciatura em Artes da Performance Cultural, nomeadamente: Oficina das Artes III – 
Dança. 
 
Período de lecionação: ano letivo 2018/2019 – 1º semestre 
Prazo de candidatura: de 8 a 14 de junho de 2018. 
Requisitos: 
- Licenciatura em Dança; 
- Mestrado ou/e preferencialmente doutoramento na área da Dança; 
- Experiência de docência; 
- Formação complementar ou Atividade artística relevante no domínio de docência requerido.  
 
Critérios de seriação: análise curricular (75%) e entrevista (25%) - só para os 3 melhores classificados na análise 
curricular). 
 
Os interessados devem enviar curriculum vitae para: jp@esev.ipv.pt referindo este anúncio. 
 
 
Anúncio 2 

 
Procedimento para recrutamento de um assistente convidado para a Área Disciplinar de Arte e Expressões Criativas 
do Departamento de Comunicação e Arte da Escola Superior de Educação de Viseu. 

Contratação de um assistente convidado em regime de tempo parcial, num total de 33,3 % de tempo integral, 
correspondente à média anual de 4 h letivas semanais, para a lecionação de unidades curriculares da área das Artes 
Plásticas nas licenciaturas em Artes da Performance Cultural, Educação Básica e Artes Plásticas e Multimédia, 
nomeadamente: Oficina das Artes III – Tecnologias da Imagem, Iniciação às Expressões II – Plástica e Técnicas de 
Representação Rigorosa. 
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Período de lecionação: ano letivo 2018/2019. 
Prazo de candidatura: de 8 a 14 de junho de 2018. 
Requisitos: 
- Licenciatura em Artes Plásticas ou afins; 
- Mestrado ou/e preferencialmente doutoramento na área das Belas-Artes; 
- Experiência de docência no Ensino Superior; 
- Formação complementar ou Atividade artística relevante no domínio de docência requerido.  
 
Critérios de seriação: análise curricular (75%) e entrevista (25%) - só para os 3 melhores classificados na análise 
curricular). 
 
Os interessados devem enviar curriculum vitae para: jp@esev.ipv.pt referindo este anúncio. 
 

********************************************************** 
 

Procedimento para recrutamento de um assistente convidado para a Área Disciplinar Motricidade 
Humana do Departamento Ciências do Desporto e Motricidade da Escola Superior de Educação de Viseu 

 
Departamento Ciências do Desporto e Motricidade 

Área Disciplinar de Motricidade Humana 
 
 
Anúncio 3 
 
Procedimento para recrutamento de um assistente convidado para a Área Disciplinar de Motricidade Humana do 
Departamento de Ciências do Desporto e Motricidade da Escola Superior de Educação de Viseu. 

Contratação de um assistente convidado em regime de tempo parcial, por um semestre, num total de 50 
% de tempo integral, correspondente à média semestral de 6 h letivas semanais, para a lecionação da 
seguinte Unidade Curricular da Licenciatura em Desporto e Atividade Física: Desportos Individuais (OP1/OP3) 

(Ginástica Desportiva) 

 

Período de lecionação: ano letivo 2018/2019 – 1ºsemestre 
Prazo de candidatura: 8 de junho de 2018 a 14 de junho de 2018. 
  
1. Pré-requisito 
- Título Profissional de Treinador de Desporto na modalidade a concurso  
 
2. Critérios de seriação curricular (ponderação 75%): 
- Doutoramento na área das Ciências do Desporto ou Mestrado na área das Ciências do Desporto ou 
Licenciatura na área das Ciências do Desporto 
- Grau do Título Profissional de Treinador de Desporto na modalidade a concurso 
- Experiência como treinador  
- Experiência como professor no ensino superior e ensinos básicos e secundário 
- Atividade Científica (publicações ou comunicações em eventos de natureza científica) 
 
3. Entrevista (ponderação 25%) 
Os três primeiros seriados, de acordo com os critérios definidos no ponto anterior, serão convidados para 
uma entrevista  
 
Os interessados devem enviar curriculum vitae para: apereira@esev.ipv.pt 
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Procedimento para recrutamento de um professor adjunto convidado para a Área Disciplinar de Ciências 
Sociais do Departamento Ciências de Comunicação e Arte da Escola Superior de Educação de Viseu 

 
Departamento Comunicação e arte 
Área Disciplinar de Ciências Sociais 

 
 

Anúncio 4 
 

Procedimento para recrutamento de um Professor Adjunto convidado para a Área Disciplinar de Ciências Sociais do 
Departamento de Comunicação e Arte da Escola Superior de Educação de Viseu. 
 
Contratação de um Professor Adjunto convidado em regime de tempo parcial, num total de 91,7% de tempo integral, 
correspondente à média anual de 11h letivas semanais, para a lecionação das seguintes Unidades Curriculares da 
Licenciatura em Publicidade e Relações Públicas, nomeadamente: Projetos e Campanhas Publicitárias, 
Empreendedorismo, Análise de Mercados e Comportamento do Consumidor e Gestão de Marcas. 
 
 
Período de lecionação: ano letivo 2018/2019. 
Prazo de candidatura: 8 de junho a 14 de junho de 2018. 
Requisitos: 
- Doutoramento em Ciências da Comunicação; 
- Publicações científicas; 
- Comunicações em eventos de natureza científica. 
- Currículo relevante na área das Unidades Curriculares a lecionar. 
 
Critérios de seriação: análise curricular (75%) e entrevista (25%) - só para os 3 melhores classificados na análise 
curricular). 
 
Os interessados devem enviar curriculum vitae referindo o número do Anúncio para: luissousa@esev.ipv.pt 
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