EDITAL Nº 02
Concurso para Recrutamento de Docentes
(Ano Letivo 2020/2021)
1. A Universidade de Cabo Verde pretende recrutar docentes com qualificações académicas e
experiência profissional relevantes para, em regime de contrato a prazo, assegurar a lecionação em
diversas áreas disciplinares dos cursos de graduação, no ano letivo de 2020/2021.
2. Assim, pelo presente EDITAL, torna-se público que no período de 25 de agosto a 07 de setembro
de 2020 se encontra aberto o concurso para a seleção e o recrutamento de candidatos à docência nos
cursos a serem desenvolvidos pela Universidade de Cabo Verde no ano letivo 2020/2021.
3. São aplicáveis ao presente concurso as normas constantes do Regulamento Geral do Concurso
Docente aprovado pela Deliberação Nº 008/CONSU/2018, de 19 de junho, que se encontra disponível
no site da Universidade de Cabo Verde, bem como as regras indicadas no presente edital.
4. As candidaturas são feitas eletronicamente, através do preenchimento on-line do formulário
disponibilizado para o efeito no site da Uni-CV: http://www.unicv.edu.cv.;
5. As unidades curriculares (disciplinas) abertas ao concurso e os perfis docentes requeridos
constam do formulário referido no número anterior.
6. As candidaturas devem ser obrigatoriamente acompanhadas dos documentos indicados no
regulamento do concurso (cf. Artº 7º), sob pena de rejeição liminar da candidatura pelo júri.
7. Os documentos a que se refere o número anterior, bem como de outros que forem considerados
como sendo pertinentes para a avaliação das candidaturas devem ser anexados ao dossier eletrónico,
durante o prazo de candidatura, em ficheiros de formato pdf devidamente identificados, seguindo as
indicações apresentadas na plataforma de candidaturas.
8. O pagamento da taxa de candidatura, no valor indicado no regulamento anteriormente referido
(3.000$00 - três mil escudos), pode ser feito pelas seguintes vias:
a) Pagamento bancário, mediante DUC automático que é gerado pelo sistema informático, no ato de
inscrição;
b) Através do cartão Vinti4, nos serviços da Uni-CV (em caso de inscrição presencial).
OBS:
a) Em caso de depósito ou transferência bancária, o descritivo da operação deve conter a referência
“Concurso Docente 2020” e a identificação do candidato (primeiro nome e último apelido).

b) Caso o pagamento for feito através de um terminal Vinti4, o respetivo talão deve ser anexado ao
dossier de candidatura com registo manual do número do documento de identificação do
candidato;
c) Os comprovativos de pagamento devem ser anexados ao dossier eletrónico, na plataforma de
candidaturas.

Reitoria da Universidade de Cabo Verde, na cidade da Praia, 17 de agosto de 2020.

