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7 — Avaliação e seleção
7.1 — Findo o prazo das candidaturas, reúne-se o júri para proceder
à análise das candidaturas e deliberar sobre a admissão e exclusão dos
candidatos, nos termos do RCCAUA.
7.2 — Na reunião referida no número anterior, que pode decorrer
por videoconferência, cada membro do júri procede à identificação
das candidaturas que não preenchem os requisitos gerais de admissão
bem como o requisito de admissão em mérito absoluto estabelecidos
por este edital.
7.3 — No caso de haver exclusão de algum dos candidatos, haverá
lugar à audiência prévia, nos termos do artigo 121.º e seguintes do
Código do Procedimento Administrativo.
7.4 — Apreciadas as respostas dos candidatos excluídos e após a
deliberação sobre as mesmas, ou no caso de admissão de todos os
candidatos, o júri procederá à avaliação e ordenação dos candidatos
admitidos tendo em conta os critérios, os indicadores e os fatores de
ponderação constantes do presente edital.
8 — Ordenação e metodologia de votação
8.1 — A deliberação é tomada por maioria absoluta, isto é, por metade
mais um dos votos dos membros do júri presentes na reunião.
8.2 — Para o efeito, antes de se iniciarem as votações, cada membro
do júri apresenta um documento escrito, que posteriormente deverá
integrar a ata, no qual propõe, se for o caso, a ordenação dos candidatos, devidamente fundamentada nos critérios de avaliação indicados no
presente Edital, no qual classificou os candidatos na escala inteira de 0
a 100 em cada indicador de avaliação.
8.3 — Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a
ordenação que apresentou, não sendo permitidas abstenções.
8.4 — A primeira votação destina-se a determinar o candidato a
colocar em primeiro lugar. No caso de um candidato obter mais de
metade dos votos dos membros do júri presentes na reunião, fica desde
logo colocado em primeiro lugar. Caso tal não se verifique, repete-se
a votação depois de retirado o candidato menos votado na primeira
votação. Se houver empate entre dois, ou mais, candidatos na posição
de menos votado, procede-se a uma votação sobre eles para desempatar,
e se ainda assim o empate persistir, o presidente do júri decide qual o
candidato a retirar. O processo repetir-se-á até que um candidato obtenha
maioria absoluta para ficar classificado em primeiro lugar. Repete-se o
mesmo processo para obter o candidato classificado em segundo lugar,
e assim sucessivamente até que se obtenha uma lista ordenada de todos
os candidatos.
8.5 — Sempre que se verifique igualdade de número de votos em todos
os candidatos a votação, o presidente do júri tem voto de qualidade nos
termos do n.º 3 do artigo 19.º do RCCAUA.
9 — Participação aos interessados e decisão
O projeto de ordenação final é comunicado aos candidatos, para efeitos
de realização da audiência dos interessados, nos termos do artigo 121.º
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo e nos termos
do artigo 27.º do RCCAUA.
10 — Prazo de decisão final
10.1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o prazo de
proferimento da decisão final do júri não pode ser superior a noventa
dias seguidos, contados a partir da data limite para a apresentação das
candidaturas.
10.2 — O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado
quando o elevado número de candidatos e/ou a especial complexidade
do concurso o justifique.
10.3 — O prazo referido suspende-se pela realização da audiência
dos interessados.
11 — Publicação do edital do concurso
Para além da publicação na 2.ª série do Diário da República, o presente
edital é também publicado:
a) Na bolsa de emprego público;
b) No sítio da internet da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I. P.;
c) No sítio da internet da Universidade dos Açores;
d) Num jornal de expressão nacional, em língua portuguesa.
12 — Politica de igualdade de oportunidades
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.
8 de fevereiro de 2019. — O Reitor, Prof. Doutor João Luís Roque
Baptista Gaspar.
312059445

Diário da República, 2.ª série — N.º 49 — 11 de março de 2019
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso (extrato) n.º 3802/2019
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-42-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 Biologia, subárea de Ecologia e Biodiversidade
e área de especialização em Microbiologia, no âmbito do projeto
de investigação “EcoARUn — A dinâmica ecológica da resistência
antimicrobiana em ungulados” (POCI-01-0145-FEDER-030310),
suportado pelos orçamentos do Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização (POCI), na sua componente FEDER,
e da Fundação para a Ciência e Tecnologia, na sua componente de
Orçamento de Estado. O/A candidato/a será responsável por: realizar
investigação científica na área de bacteriologia veterinária e resistência
a antimicrobianos com recurso a abordagens clássicas e abordagens
moleculares; participar na organização das atividades integradas no
projeto de investigação, incluindo o planeamento e desenvolvimento
do trabalho laboratorial e de campo e preparação e escrita de artigos
científicos; participar na dinamização de colaborações na área de
investigação do projeto; participar em atividades de extensão e disseminação do conhecimento, assim como na orientação de alunos de
graduação e pós-graduação.
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
21 de dezembro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312101515
Aviso (extrato) n.º 3803/2019
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-43-ARH/2019, de
âmbito internacional, para recrutamento de um lugar Doutorado de
nível inicial para o exercício de atividades de investigação científica
nas áreas científicas de Química e de Química Marinha com vista
à avaliação do impacto da deposição de aerossóis orgânicos atmosféricos na composição molecular e reatividade da matéria orgânica
dissolvida em diferentes sistemas costeiros, no âmbito do projeto referência PTDC/CTA-AMB/28582/2017, com a designação «Impacto
de multi-stressores atmosféricos em sistemas marinhos costeiros
em cenário de alterações climáticas», 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
7 de janeiro de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos
Santos Gonçalves Ferreira.
312101531
Aviso n.º 3804/2019
Sob proposta do Diretor do Departamento de Engenharia Mecânica,
foi pelo Conselho Científico, em reunião de 25 de julho de 2018 e
ao abrigo do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março,
na redação dada pelos Decretos-Leis n.os 63/2016, de 13 de setembro e n.º 65/2018, de 16 de agosto, aprovada a alteração do plano
de estudos do mestrado em Engenharia de Automação Industrial,

