6701

Diário da República, 2.ª série — N.º 44 — 4 de março de 2019
A presente pena disciplinar iniciou a produção dos seus efeitos no
dia 15 de janeiro de 2019.
29 de janeiro de 2019. — O Presidente do Conselho de Deontologia
de Lisboa, Paulo Graça.
312042175

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso (extrato) n.º 3406/2019
Procedimento concursal de recrutamento
e contratação de doutorado
Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, torna-se público que a Universidade de Aveiro, vai proceder
à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente publicação,
do concurso Ref.ª CDL-CTTRI-29-ARH/2019, de âmbito internacional,
para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível inicial para o
exercício de atividades de investigação científica nas áreas científicas de
Ciências Biomédicas (subáreas de Investigação Clínica ou Farmacologia)
ou Ciências da Saúde (subáreas de Saúde Pública ou Epidemiologia) com
vista a exercer funções de investigação na construção de base de dados
para recolha, análise e tratamento de dados farmacoepidemiológicos e
intervenções na comunidade, no âmbito do projeto “Desenvolvimento
e validação de ferramentas e-Health de apoio à decisão clínica e ao
empoderamento do doente nas infeções respiratórias: ensaio controlado
aleatório por clusters”, (PTDC/SAU-SER/31678/2017), suportado pelos
orçamentos do Programa Operacional da Região Centro, na sua componente FEDER, e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na sua
componente de Orçamento de Estado.
O aviso integral deste procedimento estará disponível na Bolsa de
Emprego Público, no sítio eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/
e no sitio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/
PageText.aspx?id=15052
29 de novembro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312088679
Aviso (extrato) n.º 3407/2019
Procedimento concursal de recrutamento
e contratação de doutorado

do concurso Ref.ª CDL-CTTRI-30-ARH/2019, de âmbito internacional,
para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível inicial para o
exercício de atividades de investigação científica nas áreas científicas
de Bioquímica e Química com vista ao desenvolvimento de atividades
de investigação no âmbito do projeto PTDC/BAA-AGR/31015/2017,
“Algaphlor — Florotaninos de algas castanhas: da biodisponibilidade ao
desenvolvimento de novos alimentos funcionais”, suportado pelos orçamentos do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização-POCI, na sua componente FEDER, e da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, na sua componente de Orçamento de Estado.
O aviso integral deste procedimento estará disponível na Bolsa de
Emprego Público, no sítio eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/
e no sitio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/
PageText.aspx?id=15052
11 de dezembro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312088743
Aviso (extrato) n.º 3409/2019
Procedimento concursal de recrutamento
e contratação de doutorado
Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, torna-se público que a Universidade de Aveiro, vai proceder
à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente publicação,
do concurso Ref.ª CDL-CTTRI-34-ARH/2019, de âmbito internacional,
para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível inicial para o
exercício de atividades de investigação científica nas áreas científicas de
Química, Bioquímica e Biologia com vista a desenvolver os biossensores
para a deteção de toxinas marinhas paralisantes no âmbito do projeto
“Sistema de língua bioeletrónica para a deteção de toxinas paralisantes
marinhas em bivalves” com referência POCI-01-0145-FEDER-030891,
suportado pelos orçamentos do Programa Operacional Competitividade
e Internacionalização, e Programa Operacional Regional do Algarve na
sua componente FEDER, e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
na sua componente de Orçamento de Estado.
O aviso integral deste procedimento estará disponível na Bolsa de
Emprego Público, no sítio eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/
e no sitio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/
PageText.aspx?id=15052
11 de dezembro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312088921

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, torna-se público que a Universidade de Aveiro, vai proceder
à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente publicação,
do concurso Ref.ª CDL-CTTRI-31-ARH/2019, de âmbito internacional,
para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível inicial para o
exercício de atividades de investigação científica na área científica de
Ciência e Engenharia dos Materiais com vista à síntese, sinterização
e caracterização dos óxidos sólidos. O trabalho vai incluir a síntese,
sinterização, substituição eletroquímica de metais alcalinos−protónica e
caracterização dos óxidos sólidos, e também em deposição das camadas
finas destes óxidos sobre estruturas porosas. O projeto pretende a preparação duma pilha de combustível para a reforma interna do metanol,
no âmbito do projeto GAP — Condutores Protónicos Anidros de nova
Geração para operação a temperaturas intermédias entre 300-600.ºC
(POCI-01-0145-FEDER-032241), suportado pelos orçamentos do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, na sua componente FEDER, e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na sua
componente de Orçamento de Estado.
O aviso integral deste procedimento estará disponível na Bolsa de
Emprego Público, no sítio eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/
e no sitio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/
PageText.aspx?id=15052

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, torna-se público que a Universidade de Aveiro, vai
proceder à abertura, pelo prazo de vinte dias úteis a contar da presente
publicação, do concurso Ref.ª CDL-CTTRI-33-ARH/2019, de âmbito
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível
inicial para o exercício de atividades de investigação científica na área
científica de Economia com vista à colaboração no projeto PTDC/EGE-ECO/29332/2017, Desenvolvimentos em Diferenciação Vertical: Teoria
e Aplicações, com conhecimentos em Economia Industrial, Teoria dos
Jogos e Economia Experimental e em softwares de programação de
apoio à simulação e a experiências laboratoriais, suportado pelo orçamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na sua componente
de Orçamento de Estado.
O aviso integral deste procedimento estará disponível na Bolsa de
Emprego Público, no sítio eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/
e no sitio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/
PageText.aspx?id=15052

11 de dezembro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312088776

11 de dezembro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312088913

Aviso (extrato) n.º 3408/2019

Aviso (extrato) n.º 3411/2019

Procedimento concursal de recrutamento
e contratação de doutorado

Procedimento concursal de recrutamento
e contratação de doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, torna-se público que a Universidade de Aveiro, vai proceder
à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente publicação,

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, torna-se público que a Universidade de Aveiro, vai
proceder à abertura, pelo prazo de vinte dias úteis a contar da presente

Aviso (extrato) n.º 3410/2019
Procedimento concursal de recrutamento
e contratação de doutorado

