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Aviso (extrato) n.º 1730/2019

Despacho (extrato) n.º 1125/2019

Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Investigador Doutorado

Por despacho de 06.09.2018, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutora Maria Margarida Teles Vasconcelos Correia Neves — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em regime de tenure, na categoria de Professor Catedrático na
área disciplinar de Biopatologia e Introdução à Terapêutica, da Escola de
Medicina, do mapa de pessoal da Universidade do Minho, na sequência
de procedimento concursal, com efeitos a partir do de 06.09.2018, com
direito à remuneração base de 4.664,97 €, correspondente ao nível
remuneratório entre o 82/83, da tabela remuneratória única. (Isento de
Fiscalização Prévia do TC).
16 de janeiro de 2019 — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
311986708
Despacho (extrato) n.º 1126/2019
Por despacho de 18.07.2018, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutor Stéphane Louis Clain — Autorizado o contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado em regime de tenure, na
categoria de Professor Catedrático na área disciplinar de Matemática,
da Escola de Ciências, do mapa de pessoal da Universidade do Minho,
na sequência de procedimento concursal, com efeitos a partir do de
18.07.2018, com direito à remuneração base de 4.664,97 €, correspondente ao nível remuneratório entre o 82/83, da tabela remuneratória
única. (Isento de Fiscalização Prévia do TC).
17 de janeiro de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
311989981

UNIVERSIDADE DO PORTO
Faculdade de Engenharia
Aviso (extrato) n.º 1729/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Investigador Auxiliar

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, na redação da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna
-se público que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,
vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar do dia
útil imediato ao da presente publicação, de procedimento concursal de
recrutamento e seleção de um Investigador Doutorado para o exercício
de atividades no âmbito da Unidade de Investigação LEPABE — Laboratório de Engenharia de Processos, Ambiente, Biotecnologia e Energia.
Este recrutamento é efetuado no âmbito do Contrato-Programa, outorgado entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT) e a
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), celebrado
na sequência do procedimento concursal “Emprego Científico na Modalidade de Apoio Institucional: Concurso de 2018”. A indicação dos
requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição
do júri e dos critérios de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego
Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará disponível
no sítio eletrónico em http://www.eracareers.pt/ e em https://sigarra.
up.pt/feup/pt/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12
8 de janeiro de 2019. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
311962189

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Aviso (extrato) n.º 1731/2019
Por despacho de 8 de janeiro de 2019 do Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, foi homologada a lista de classificação e ordenação
final, respeitante ao procedimento concursal, para recrutamento de
1 lugar de doutorado para a atividade de investigação na área científica
de Ciências Económicas e Empresariais, em regime de Contrato de
Trabalho a Termo Resolutivo Certo pelo prazo de três anos, para o
Instituto Politécnico de Bragança, aberto por Aviso n.º 14934/2018 de
17 de outubro de 2018, registado na Bolsa de Emprego Público sob a
referência OE201810/0620, publicado no site da Internet da Fundação
para a Ciência e Tecnologia e no Portal do IPB, para a comunidade.
Ordem

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, na redação da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna
-se público que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,
vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar do dia
útil imediato ao da presente publicação, de procedimento concursal de
recrutamento e seleção de um Investigador Auxiliar para o exercício
de atividades no âmbito da Unidade de Investigação CEFT — Centro
de Estudos de Fenómenos de Transporte. Este recrutamento é efetuado
no âmbito do Contrato-Programa, outorgado entre a Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT) e a Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (FEUP), celebrado na sequência do procedimento
concursal “Emprego Científico na Modalidade de Apoio Institucional:
Concurso de 2018”. A indicação dos requisitos formais de provimento,
do perfil pretendido, da composição do júri e dos critérios de seleção
será publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP). O aviso integral
deste procedimento estará disponível no sítio eletrónico em http://www.
eracareers.pt/ e em https://sigarra.up.pt/feup/pt/noticias_geral.lista_
noticias#gruponot12
4 de janeiro de 2019. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
311956738

1.º

Nome

CF

Eleonora Andrea Costa Santos . . . . . . . . . . . . . .

10,00

10 de janeiro de 2019. — A Administradora do Instituto Politécnico
de Bragança, Elisabete Vicente Madeira.
311971552

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Declaração de Retificação n.º 114/2019
Declaração de retificação ao plano de estudos do ciclo de estudos
conducente ao grau de mestre em Informática e Sistemas
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 14563/2011, de 20 de
setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 206, de 26 de
outubro, relativo ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em
Informática e Sistemas, do Instituto Superior de Engenharia do Instituto
Politécnico de Coimbra, retifica-se que:
Onde se lê:

«QUADRO N.º 3
3.º Semestre Curricular
Tempo de trabalho (horas)
Unidades curriculares
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