
  

 
 

 

 

EDITAL 

Anúncio público da abertura do processo de candidatura ao cargo de Diretor/a do ITQB NOVA - 
Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade NOVA de Lisboa 

 

 
1. O/A Diretor/a é o órgão de direção e representação do Instituto, no âmbito das autonomias concedidas 

pela lei e pelos estatutos da Universidade Nova de Lisboa. As suas competências estão descritas no artigo 
44o dos Estatutos da Universidade NOVA de Lisboa, e no artigo 9o dos Estatutos do Instituto de Tecnologia 
Química e Biológica António Xavier. 

 
2. Podem candidatar-se ao cargo de Diretor/a do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, 

verificando-se a situação prevista no art.º 8.º, n.º 3, al. b) dos Estatutos do Instituto de Tecnologia Química 
e Biológica António Xavier, os professores catedráticos, investigadores coordenadores, professores 
associados ou investigadores principais da Universidade Nova de Lisboa ou de outras instituições, 
nacionais ou estrangeiras, de ensino universitário ou de investigação. 

 
3. O mandato de Diretor/a tem a duração de quatro anos, podendo ser reconduzido/a uma única vez. 

 
4. O cargo de Diretor/a é incompatível com a existência de vínculo laboral ou pertença a órgão de governo 

ou de gestão de outra instituição portuguesa ou estrangeira de ensino superior. O cargo de Diretor/a é 
exercido em regime de dedicação exclusiva, sem prejuízo dos cargos que exerça por inerência. 

 
5. As candidaturas são entregues ao secretariado do Conselho de Instituto, em formato digital 

(secretariado.ci@itqb.unl.pt), com carta dirigida à Presidente do Conselho, acompanhadas dos seguintes 
documentos, redigidos em língua portuguesa ou inglesa: curriculum vitae e Programa de Ação, conforme 
o estipulado no Regulamento da Eleição publicado na página do ITQB NOVA. Ficheiros maiores que 18 Mb 
devem ser enviados por plataforma online. 

 
6. O calendário eleitoral será o seguinte: 

 

Data limite de apresentação de candidaturas: 09 de Março de 2023 (17:00 horas) 

Admissibilidade dos candidatos: 13 de Março de 2023 

Apresentação pública e eleição do/a Diretor/a: 17 de Março de 2023 

 
Oeiras, 26 de Janeiro de 2023 

 
 
 

A Presidente do Conselho de Instituto 
Dra. Vera Pires Coelho 


