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V — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo das candidaturas o júri reúne para avaliação
e ordenação dos candidatos.
2 — Com base na apreciação dos curricula, da sua adequação à área
científica onde é aberto o concurso, das demais peças concursais e nas
classificações atribuídas, conforme critérios indicadores e ponderações
previstas no n.º III supra, o júri procede à admissão dos candidatos com
classificação final, em mérito absoluto igual ou superior a 50, ou à sua
exclusão, quando tenham classificação final inferior a 50.
3 — Se algum candidato não for admitido, será notificado, para se
pronunciar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
4 — Determinados os candidatos admitidos, com base nas classificações supra, o júri apresenta parecer escrito com a ordenação dos
candidatos admitidos.
5 — A ordenação dos candidatos admitidos é feita por votação dos
vogais, respeitando a ordenação apresentada no documento referido no
número anterior, nos termos das alíneas a) a f) do n.º 11 do artigo 16.º do
Regulamento dos Concursos da Carreira Docente Universitária da UNL.
VI — Prazo de validade: o presente concurso destina-se exclusivamente ao preenchimento do posto de trabalho acima referido, esgotando-se com o seu provimento.
VII — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
E para constar se lavrou o presente Edital.
28 de janeiro de 2019. — O Diretor, Prof. Doutor Daniel Abel Monteiro Palhares Traça.
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Instituto de Tecnologia Química e Biológica
António Xavier
Aviso (extrato) n.º 2136/2019
Procedimento concursal de recrutamento e contratação
de doutorado
Ref. 29507-13-2018-FCT
Por despacho reitoral de 14 de janeiro de 2019 foi autorizada a abertura
de um procedimento concursal de seleção internacional, ao abrigo do
regime de contratação de doutorados, Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de
agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, para preenchimento de um lugar de
doutorado, no âmbito do projeto financiado pela FCT, intitulado «Surface
enhanced Raman at- line detection of adeno-associated virus vectors for
production optimization», com a ref.ª PTDC/BTM-SAL/29507/2017.
Formação Académica: Doutoramento em Química, Bioquímica, Biologia e Biotecnologia.
Requisitos Gerais da candidatura:
1) Doutoramento em Química, Bioquímica, Biologia e Biotecnologia;
2) Excelentes conhecimentos de língua Inglesa, falada e escrita.
Categoria e legislação aplicável: Doutorado, Nível 33 da tabela retributiva única (TRU), de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017,
de 29 de dezembro.
O prazo para apresentação de candidaturas tem início no dia seguinte
ao da publicação no Diário da República e o Aviso integral deste procedimento estará disponível na página eletrónica da FCT http://www.
eracareers.pt/, na página https://euraxess.ec.europa.eu/ e na página eletrónica do ITQB NOVA http://www.itqb.unl.pt/jobs
21 de janeiro de 2019. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Doutor Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.
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Aviso (extrato) n.º 2137/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento
e Contratação de Doutorado
Ref. 29507-12-2018-FCT
Por despacho reitoral de 14 de janeiro de 2019 foi autorizada a abertura
de um procedimento concursal de seleção internacional, ao abrigo do

regime de contratação de doutorados, Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de
agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, para preenchimento de um lugar de
doutorado, no âmbito do projeto financiado pela FCT, intitulado “Surface
enhanced Ramanat-line detection of adeno-associated virus vectors for
production optimization”, com a refªPTDC/BTM-SAL/29507/2017.
Formação Académica: Doutoramento em Química, Química Orgânica,
Química Física ou Bioquímica.
Requisitos Gerais da candidatura:
1) Doutoramento em Química, Química Orgânica, Química Física
ou Bioquímica;
2) Excelentes conhecimentos de língua Inglesa, falada e escrita.
Categoria e legislação aplicável: Doutorado, Nível 33 da tabela retributiva única (TRU), de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017,
de 29 de dezembro.
O prazo para apresentação de candidaturas tem início no dia seguinte
ao da publicação no Diário da República e o Aviso integral deste procedimento estará disponível na página eletrónica da FCT http://www.
eracareers.pt/, na página https://euraxess.ec.europa.eu/ e na página eletrónica do ITQB NOVA http://www.itqb.unl.pt/jobs
21 de janeiro de 2019. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Doutor Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.
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Aviso (extrato) n.º 2138/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento
e Contratação de Doutorado
Ref. 28642-09-2018-FCT
Por despacho reitoral de 14 de janeiro de 2019 foi autorizada a abertura de um procedimento concursal de seleção internacional, ao abrigo
do regime de contratação de doutorados, Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, para preenchimento de um
lugar de doutorado, no âmbito do projeto financiado pela FCT, intitulado
“Role of bacterial haembiosynthesis in host-pathogeninteraction”, com
a refªPTDC/BIA-BQM/28642/2017.
Formação Académica: Doutoramento em Bioquímica, Microbiologia
ou áreas afins.
Requisitos Gerais da candidatura:
1) Doutoramento em Bioquímica, Microbiologia ou áreas afins;
2) Excelentes conhecimentos de língua Inglesa, falada e escrita.
Categoria e legislação aplicável: Doutorado, Nível 33 da tabela retributiva única (TRU), de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017,
de 29 de dezembro.
O prazo para apresentação de candidaturas tem início no dia seguinte
ao da publicação no Diário da República e o Aviso integral deste procedimento estará disponível na página eletrónica da FCT http://www.
eracareers.pt/, na página https://euraxess.ec.europa.eu/ e na página eletrónica do ITQB NOVA http://www.itqb.unl.pt/jobs
21 de janeiro de 2019. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Doutor Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Aviso (extrato) n.º 2139/2019
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) abre concurso internacional para recrutamento na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas, de uma vaga de Professor Auxiliar, na
subárea disciplinar/científica de Anatomia e Fisiologia, integrada na
área disciplinar/científica de Ciência Animal da UTAD.
O presente concurso é aberto ao abrigo do contrato programa para
apoio ao desenvolvimento de atividades de I&D, celebrado entre a FCT,
IP e a UTAD e em conformidade com o previsto no n.º 4 do artigo 28.º
do Regulamento do Emprego Científico (REC), publicado no DR pelo
Regulamento n.º 607-A/2017 de 22 de novembro.
Nos termos do artigo 41.º-A do ECDU, só poderá ser admitido ao
presente concurso quem seja titular do grau de Doutor.
Local de trabalho: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal.
Edital integral: O Edital integral deste procedimento, com a indicação
dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitado na Bolsa de
Emprego Público (https://www.bep.gov.pt/) e estará disponível no portal

