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Vogais:
Prof.ª Doutora Ana Paula Santana Rodrigues, Professora Catedrática
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra;
Prof. Doutor Altamiro Manuel Rodrigues da Costa Pereira, Professor
Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
Prof.ª Doutora Corália Fortuna Maria de Brito Vicente, Professora
Catedrática do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da
Universidade do Porto;
Prof.ª Doutora Maria do Rosário Fraga Oliveira Martins, Professora
Catedrática do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade
Nova de Lisboa;
Prof. Doutor João António Catita Garcia Pereira, Professor Catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova
de Lisboa.
VI — 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 ponto IV supra, cada vogal apresenta uma proposta justificada de admissão (classificação igual ou superior a 50) ou de exclusão
(classificação final inferior a 50), em mérito absoluto, para cada um
dos candidatos.
3 — São admitidos a concurso os candidatos que tenham proposta
favorável de admissão da maioria dos vogais do júri.
4 — Determinados os candidatos admitidos e com base nas classificações a que se refere a alínea b) do n.º 6 do artigo 16.º do Regulamento
dos Concursos da Carreira Docente Universitária da UNL cada vogal
apresenta um 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 parecer 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.
6 — Se algum candidato não for admitido será notificado, para se
pronunciar, nos termos do Código do procedimento Administrativo.
E para constar se lavrou o presente Edital.
30 de janeiro de 2019. — O Diretor, Prof. Doutor João António
Catita Garcia Pereira.
312052746

UNIVERSIDADE DO PORTO
Faculdade de Engenharia
Aviso (extrato) n.º 3146/2019
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 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
24 de janeiro de 2019. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
312037875
Aviso (extrato) n.º 3147/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Investigador Principal
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 Principal 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
24 de janeiro de 2019. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
312038028
Aviso (extrato) n.º 3148/2019
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 presente publicação, de procedimento concursal de
recrutamento e seleção de um Investigador Doutorado para o exercício de atividades no âmbito do Projeto “Biocide_for_Biofilm — Desenvolvimento de novas soluções biocidas para o controlo efetivo de
biofilmes”, com a referência POCI-01-0145-FEDER-030219, 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, 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
6 de fevereiro de 2019. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
312048761

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 3149/2019
Em cumprimento do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, torna-se público que cessou a comissão de serviço,
no cargo de Diretora de Serviços de Suporte à Atividade dos Serviços
de Ação Social da Universidade de Coimbra, a mestre Alice Cristina
Graça Dias, com efeitos a 31 de janeiro de 2019.
2019-02-04. — A Administradora, Maria da Conceição da Costa
Marques.
312038644
Aviso n.º 3150/2019
Por despacho exarado, a 28/12/2018, pelo, Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho
e Silva, no uso de competência própria, foi autorizada a contratação
com recurso à reserva de recrutamento de Carla Susana Anjos Godinho,
Cristina Isabel Crúzio Seiça e Jaime António Pratas Neves e celebrado
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
com início a 01/01/2019, em período experimental pelo período de
90 dias, na sequência de procedimento concursal, para desempenhar
funções nos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra,
com a categoria de Encarregado Operacional, com o posicionamento
remuneratório correspondente à 1.ª posição remuneratória e o 8 nível
remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro. (Não carece de verificação prévia
do Tribunal de Contas)
4 de fevereiro de 2019. — A Administradora, Maria da Conceição
da Costa Marques.
312038344

