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Diário da República, 2.ª série — N.º 27 — 7 de fevereiro de 2019

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
Eracareers da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (http://www.eracareers.pt/) e na página de internet dos Serviços de Recursos Humanos
da UTAD (https://www.utad.pt/srh/)
Apresentação de candidaturas: Os documentos que instruem a candidatura devem ser submetidos até ao 30.º dia útil contado a partir da
data de publicação no Diário da República do presente edital. A instrução da candidatura e submissão dos documentos devem ser realizados
exclusivamente pela internet, através do Portal CDES — Concursos de
Contratação Docente (https://www.campus.utad.pt/cdes/).
30 de janeiro de 2019. — O Reitor, António Augusto Fontainhas
Fernandes.
312028032
Aviso (extrato) n.º 2145/2019
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 Turismo, integrada na área disciplinar/científica
de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Turismo 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
Eracareers da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (http://www.eracareers.pt/) e na página de internet dos Serviços de Recursos Humanos
da UTAD (https://www.utad.pt/srh/)
Apresentação de candidaturas: Os documentos que instruem a candidatura devem ser submetidos até ao 30.º dia útil contado a partir da
data de publicação no Diário da República do presente edital. A instrução da candidatura e submissão dos documentos devem ser realizados
exclusivamente pela internet, através do Portal CDES — Concursos de
Contratação Docente (https://www.campus.utad.pt/cdes/).
30 de janeiro de 2019. — O Reitor, António Augusto Fontainhas
Fernandes.
312028024
Aviso (extrato) n.º 2146/2019
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 Mecânica aplicada, integrada na área
disciplinar/científica de Engenharia Mecânica 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
Eracareers da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (http://www.eracareers.pt/) e na página de internet dos Serviços de Recursos Humanos
da UTAD (https://www.utad.pt/srh/)
Apresentação de candidaturas: Os documentos que instruem a candidatura devem ser submetidos até ao 30.º dia útil contado a partir da
data de publicação no Diário da República do presente edital. A instrução da candidatura e submissão dos documentos devem ser realizados

exclusivamente pela internet, através do Portal CDES — Concursos de
Contratação Docente (https://www.campus.utad.pt/cdes/).
30 de janeiro de 2019. — O Reitor, António Augusto Fontainhas
Fernandes.
312028105
Aviso (extrato) n.º 2147/2019
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 Ciências da Comunicação, integrada
na área disciplinar/científica de Ciências da Cultura e da Comunicação
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
Eracareers da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (http://www.eracareers.pt/) e na página de internet dos Serviços de Recursos Humanos
da UTAD (https://www.utad.pt/srh/)
Apresentação de candidaturas: Os documentos que instruem a candidatura devem ser submetidos até ao 30.º dia útil contado a partir da
data de publicação no Diário da República do presente edital. A instrução da candidatura e submissão dos documentos devem ser realizados
exclusivamente pela internet, através do Portal CDES — Concursos de
Contratação Docente (https://www.campus.utad.pt/cdes/).
30 de janeiro de 2019. — O Reitor, António Augusto Fontainhas
Fernandes.
312027993
Aviso (extrato) n.º 2148/2019
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 Ciências da Nutrição Humana, integrada
na área disciplinar/científica de Ciências da Saúde 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
Eracareers da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (http://www.eracareers.pt/) e na página de internet dos Serviços de Recursos Humanos
da UTAD (https://www.utad.pt/srh/)
Apresentação de candidaturas: Os documentos que instruem a candidatura devem ser submetidos até ao 30.º dia útil contado a partir da
data de publicação no Diário da República do presente edital. A instrução da candidatura e submissão dos documentos devem ser realizados
exclusivamente pela internet, através do Portal CDES — Concursos de
Contratação Docente (https://www.campus.utad.pt/cdes/).
30 de janeiro de 2019. — O Reitor, António Augusto Fontainhas
Fernandes.
312028073
Aviso (extrato) n.º 2149/2019
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, nas
subáreas disciplinares/científicas de Clínica de Animais de Produção e

