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UIDP/04310/2020 – Investigador Doutorado – nível Inicial – 2 

 

 

ATA 1 

 

1. No âmbito do plano de trabalhos do Centro de Investigação de Direito Público (CIDP) para 

2020–2023, e enquadrado no Financiamento Programático com a referência 

UIDP/04310/2020, financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, I.P. (FCT), o ICJP – Instituto de Ciências Jurídico-Políticas abriu concurso para a 

contratação de investigador doutorado em regime de contrato de trabalho a termo incerto 

com a duração máxima de seis anos. A contratação será regida pelo disposto no Decreto-Lei 

nº 57/2016, de 29 de agosto, que aprova o Regime Jurídico do Emprego Científico, adiante 

designado abreviadamente por RJEC, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 57/2017, de 19 

de julho, pelo Decreto-Regulamentar nº 11-A/2017, de 29 de dezembro e pelo Código do 

Trabalho na sua redação atual. 

 

2. O edital UIDP/04310/2020 – Investigador Doutorado – nível Inicial – 2 foi publicado no portal 

ERA Careers a 16 de setembro de 2020, assim como no website do CIDP/ICJP e num jornal 

de circulação nacional, tendo como data-limite de candidatura 16 de outubro de 2020. 

 

3. Foi recebida uma candidatura: 

▪ Arthur Regis  

 

4. O júri do concurso tem a seguinte composição: 

Presidente: Professor Doutor Carlos Blanco de Morais 

Vogal: Professor Doutor João Tiago Silveira 

Vogal: Professor Doutor Fernando Loureiro Bastos 
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5. Os membros do júri receberam cópia de toda a documentação enviada pelo candidato de 

forma a poderem apreciar o cumprimento dos requisitos descritos no ponto 6 do edital e 

proceder à respetiva avaliação curricular.  

De acordo com o edital, ao concurso podem ser opositores candidatos que a) sejam titulares 

do grau de Doutor na área das Humanidades ou Ciências Sociais, e detentores de um currí-

culo científico e profissional que revele um perfil adequado à atividade a desenvolver; b) 

possuam experiência de investigação relevante e compatível com a categoria da carreira de 

investigação científica a que corresponde o nível remuneratório definido; c) possuam expe-

riência de disseminação do conhecimento científico em língua inglesa compatível com as 

necessidades estratégicas e de internacionalização do Centro de Investigação em Direito Pú-

blico, acolhido no ICJP e na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; d) sejam abso-

lutamente fluentes nas línguas inglesa e portuguesa, detendo a adequada certificação acadé-

mica que confirme a proficiência na redação e edição em língua inglesa. 

 

6. No que respeita ao cumprimento dos requisitos, assim como a adequação do plano de traba-

lhos apresentado, o júri entendeu não admitir o candidato Arthur Regis (Doutoramento em 

Bioética, Universidade de Brasília, 2017; sem certificação da proficiência em língua inglesa).  

O Doutor Arthur Regis não oferece garantias de fluência absoluta na língua inglesa, nem de-

tém a adequada certificação académica que confirme a proficiência na redação e edição em 

língua inglesa. 

O Doutor Arthur Regis apresentou um plano de trabalhos absolutamente focado no Direito 

Animal e, de modo algum, esta proposta responde ao solicitado no edital, que sublinhava: 

a) Adequação das atividades na promoção da investigação produzida no CIDP, com enfoque 

no apoio à publicação em língua inglesa em revistas científicas e editoras de referência; 

b) Potencial de internacionalização das atividades através da produção e adequação de con-

teúdos em língua inglesa destinados a vários media; 
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c) Interligação das atividades com a formação avançada e potencial para o envolvimento de 

jovens investigadores nos esforços de internacionalização da unidade. 

 

7. Não havendo mais aspetos a tratar, o júri concluiu este processo de avaliação, conduzida 

através de tecnologia digital. 

 

Lisboa, 30 de dezembro de 2020 

 

 

 

Professor Doutor Carlos Blanco de Morais (Presidente) 

 

 

Professor Doutor João Tiago Silveira 

 

 

Professor Doutor Fernando Loureiro Bastos 

 

 


