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b) Documento com as contribuições académicas mais relevantes
nos últimos 10 (dez) anos, apresentado de acordo com as normas regulamentares que se encontram em: http://drh.tecnico.ulisboa.pt/job-opportunities
c) Documento com o projeto científico-pedagógico tal como especificado na alínea e) do ponto V.4 do edital, apresentado de acordo com
as normas regulamentares que se encontram em: http://drh.tecnico.
ulisboa.pt/job-opportunities
d) Cartas de referência que atestem a idoneidade e o mérito do candidato para o desempenho das funções a que se candidata, até ao limite
máximo de três, submetidas por individualidades representativas da
comunidade científica internacional da(s) área(s) do concurso, apresentadas de acordo com as normas regulamentares que se encontram em:
http://drh.tecnico.ulisboa.pt/job-opportunities
e) Versão eletrónica (pdf) dos artigos científicos mencionados no
documento especificado na alínea b) do ponto IX.2;
f) Outros trabalhos que o candidato considere relevantes para a apreciação do júri;
g) Declaração sob compromisso de honra de que o candidato cumpre
os requisitos de admissão ao concurso previstos no edital e na lei.
X — Idioma
X.1 — Os documentos que instruem a candidatura devem ser apresentados em língua portuguesa ou língua inglesa.
X.2 — Tendo em conta a participação no Júri do presente concurso
de um vogal que não domina a língua portuguesa, são necessariamente
apresentados em português e em inglês os documentos de pronúncia
em sede de audiência prévia de candidatos e reclamações que hajam de
ser apreciadas pelo Júri.
XI — Constituição do Júri
Nos termos do disposto nos artigos 45.º e 46.º do ECDU e no artigo 14.º
do Regulamento, o júri é composto pelos seguintes membros:
Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa
Membros:
Doutor Jorge Luis Loredo Perez, Professor Catedrático, Departamento de Exploração e Prospeção de Minas, Universidad de Oviedo,
Espanha;
Doutor António Manuel Antunes Fiuza, Professor Catedrático, Departamento de Engenharia de Minas, Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto;
Doutor Mário Rui Machado Leite, Professor Catedrático, Departamento de Engenharia de Minas, Faculdade de Engenharia, Universidade
do Porto;
Doutor Amílcar de Oliveira Soares, Professor Catedrático, Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, Instituto
Superior Técnico, Universidade de Lisboa;
Doutor António Jorge Gonçalves de Sousa, Professor Catedrático,
Departamento de Engenharia CIVIL, Arquitetura e Georrecursos, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa.
ANEXO
Declaração sob compromisso de honra
… (nome), candidato ao concurso para recrutamento de um posto
de trabalho de Professor Catedrático existente no mapa de pessoal do
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, declara, sob compromisso de honra, que reúne os requisitos previstos no artigo 17.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, bem como os exigidos no artigo 40.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009,
de 31 de agosto, que preenche todos os requisitos de admissão ao presente concurso que vêm previstos na Lei, em especial no capítulo IV
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, os Regulamentos, em
especial no Regulamento Geral de Concursos para Recrutamento de
Professores Catedráticos, Associados e Auxiliares da Universidade de
Lisboa, e no presente edital.
O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas
declarações implica a sua exclusão do presente concurso, sem prejuízo
da participação à entidade competente para efeitos de procedimento
criminal.
O declarante tem pleno conhecimento de que, caso venha a ser colocado em lugar elegível para contratação na ordenação final homologada
do presente concurso, dispõe de um prazo improrrogável de 10 dias
úteis, contados da notificação daquela ordenação final, para apresentar,
no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, documentos
comprovativos de que possui os requisitos exigidos para admissão ao
presente concurso.

O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação
dos documentos comprovativos referidos no parágrafo anterior, por
motivo que lhe seja imputável, determina a sua exclusão do presente
concurso.
… (local),… (data).
…
(assinatura)
1 de fevereiro de 2019. — O Presidente, Professor Doutor Arlindo
Manuel Limede de Oliveira.
312034083

UNIVERSIDADE DO PORTO
Faculdade de Engenharia
Aviso (extrato) n.º 2585/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Investigador Doutorado
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 publicação, do procedimento concursal de recrutamento e seleção
de Investigador Doutorado para o exercício de atividades no âmbito
do Projeto POCI-01-0145-FEDER-031865 — MitRisk — Framework
for Seismic Risk Reduction Resorting to Cost-Effective Retrofitting
Solutions financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER), através do COMPETE2020 — Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI) e com o apoio financeiro da
FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC). A indicação dos
requisitos formais de provimento, de 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
31 de janeiro de 2019. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
312029807

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.º 1692/2019
Em aditamento ao meu Despacho n.º 10710/2017, publicado na
2.ª série do Diário da República n.º 235, de 7 de dezembro de 2017,
torna-se público que, que autorizei, nos termos do disposto no n.º 3 do
artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, a
opção pelo vencimento da carreira de origem da Professora Coordenadora sem Agregação, Doutora Maria da Conceição da Costa Marques, a
exercer, em regime de comissão de serviço, o cargo de Administradora
dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra.
O referido despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
2019-01-25 — O Reitor, João Gabriel de Carvalho e Silva.
312015015

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Despacho n.º 1693/2019
Nos termos de n.º 2 do artigo 19.º dos Estatutos da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH), aprovados pelo
Despacho n.º 19720/2009, publicado do Diário da República, 2.ª série,
n.º 1566, de 27 de agosto, exonero das funções de Vice-Presidente da
ESTGOH a Prof. Doutora. Vera Lúcia Mendes da Cunha, com efeitos
a 23 de janeiro de 2019.
22.01.2019. — O Presidente, Carlos José Santos Pedrosa Rodrigues
Veiga.
312017608

