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Exmo. Sr. Presidente do Instituto Superior Técnico 
Prof. Dr. António Cruz Serra 
 
Exmo. Sr. Reitor da Universidade Técnica de Lisboa 
Prof. Dr. Fernando Ramôa Ribeiro 
 
Exmo. Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
Prof. Dr. Mariano Gago 
 
Vimos por este meio solicitar um esclarecimento relativamente aos concursos recentemente 
abertos para a contratação de pessoal docente no Instituto Superior Técnico (IST) da 
Universidade Técnica de Lisboa (UTL), designadamente aqueles publicados no Diário da 
República, Série II, números 196 a 198, editais 953 a 957, 975 a 989, e 997 a 999. 
 
Como se pode consultar nos pontos III.2, IX.1, e Anexo, dos respectivos editais, são 
automaticamente excluídos dos concursos do IST os candidatos que não assinem um 
compromisso de honra (e mais tarde façam prova do mesmo) declarando, passamos a citar, "ser o 
declarante titular de uma relação jurídica de emprego público estabelecida por tempo 
indeterminado". Significa isto que os concursos estão fechados a qualquer candidato que, apesar 
de reunir todas as condições científicas e pedagógicas para se apresentar a concurso, não seja à 
partida contratado da função pública nacional com provimento definitivo. Tal exigência exclui, por 
exemplo, Docentes e Investigadores estrangeiros, Investigadores contratados a termo certo por 
instituições nacionais, Investigadores e Docentes contratados por instituições privadas, e 
individualidades do sistema empresarial. 
 
No nosso entender, esta exigência viola o Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU), 
nomeadamente nos seus Artigos 37º, 40º e 41º, ao restringir inadequadamente o universo de 
candidatos. Vai também contra os princípios consagrados na Constituição da República, que 
garantem igualdade de oportunidades no acesso ao emprego, e o desejado espírito de abertura 
das Universidades Portuguesas. De facto, promove claramente uma política de endogamia que 
tem sido identificada como um dos maiores obstáculos a vencer para tornar o Sistema Científico e 
Tecnológico Nacional internacionalmente competitivo. 
 
Neste sentido, a ANICT solicita com a maior urgência um esclarecimento público sobre as razões 
que levaram à imposição da restrição anteriormente citada. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
Miguel Jorge 
Vice-Presidente da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia 


