
 

 

 

PROCESSO DE CANDIDATURAS PARA O CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO EM DIREITO 

DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA - CENTRO REGIONAL DO PORTO 

 

DESCRIÇÃO DA OFERTA 

O Centro de Estudos e Investigação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Católica 

Portuguesa (CEID) - Centro Regional do Porto, tem em curso, em parceria com diversos municípios do 

Norte do País, um conjunto de projetos na área do direito público, designadamente com o objeto de 

assegurar a elaboração e revisão da estrutura de Códigos de Regulamentação Municipal, colaborar na 

conceção e implementação de unidades orgânicas de serviços jurídicos municipais e promover a realização 

de seminários e cursos breves relacionados com matérias respeitantes às autarquias Locais. É nesse 

contexto que pretende proceder ao recrutamento a tempo parcial de prestadores de serviços que possam 

integrar as suas equipas de trabalho. 

 

FUNÇÕES 

Colaboração nas atividades relativas ao objeto supra descrito, acompanhamento das equipas do CEID nas 

diligências a desenvolver na relação com os municípios parceiros e demais atividades associadas à 

realização dos projetos. 

 

PERFIL 

Licenciatura em Direito;  

Apetência pelo trabalho na área do Direito Administrativo; 

Sólidas competências informáticas na ótica do utilizador;  

Sentido de responsabilidade e boa capacidade de trabalho em equipa e organização.  

 

REQUISITOS PREFERENCIAIS 

Mestrado ou outra formação pós-graduada em Direito Administrativo;  

Experiência de trabalho relacionada com a atividade jurídica municipal; 

Experiência em atividades jurídicas ou de investigação na área do Direito Administrativo. 

 

 

 



PRAZO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

Os interessados deverão enviar a sua candidatura, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de 

publicação do presente anúncio, para o endereço drh.recrutamento@porto.ucp.pt, fazendo referência à 

vaga para a qual estão a concorrer. As candidaturas deverão ser instruídas com: 

 

1. Curriculum vitae;  

2. Certificado de habilitações. 

 

MÉTODO DE SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise curricular (AC), complementada com uma 

entrevista a ser realizada nas instalações da Universidade Católica Portuguesa - Porto (Foz). 

A análise curricular (AC) terá caráter eliminatório, sendo apenas contactados para a realização da entrevista 

os candidatos selecionados na análise curricular que cumprirem os requisitos mínimos de licenciatura e 

experiência. 

 

JÚRI 

O júri de seleção será constituído pelos Professores Doutores Mário Aroso de Almeida, Raquel Carvalho e 

Marta Portocarrero. 
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