8063

Diário da República, 2.ª série — N.º 53 — 15 de março de 2019
vid Maria Aguiar Abecasis, como investigador doutorado, em regime
de exclusividade, para o Centro de Ciências do Mar da Universidade
do Algarve, no período de 1 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de
2022, auferindo o vencimento correspondente ao nível 33, da Tabela
Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de
dezembro, na sequência de procedimento concursal, aberto através do
Edital n.º 818/2018 — Referência N, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 162, de 23 de agosto de 2018.
19 de fevereiro de 2019. — O Administrador, António Cabecinha.
312085138
Contrato (extrato) n.º 130/2019
Por despacho de 15 de setembro de 2018, do Reitor da Universidade
do Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com a Mestre Ilda Maria Horta Pedro,
na categoria de assistente convidada, em regime de acumulação a
12,5 %, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da
Universidade do Algarve, no período de 17 de setembro de 2018 a
16 de setembro de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória dos docentes do ensino
superior politécnico.
19-02-2019. — O Administrador, António Cabecinha.

312089391

Contrato (extrato) n.º 131/2019
Por despacho de 8 de julho de 2018, do Reitor da Universidade do
Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com o Mestre Manuel António Dionísio Serra,
na categoria de professor adjunto convidado, em regime de acumulação a 35 %, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da
Universidade do Algarve, no período de 1 de setembro de 2018 a 31 de
agosto de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1,
índice 185 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior
politécnico.
20-02-2019. — O Administrador, António Cabecinha.
312089601

Por despacho de 2 de agosto de 2018, do Reitor da Universidade
do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com o Mestre João Pedro Eusébio
Arco, na categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo
parcial a 10 % para a Escola Superior de Educação e Comunicação
da Universidade do Algarve, no período de 01 de setembro de 2018
a 31 de agosto de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória dos docentes do ensino
superior politécnico.
312089545

Contrato (extrato) n.º 133/2019
Por despacho 16 de janeiro 2018 do Reitor da Universidade do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo com o Doutor José Pedro Quítalo Marvão, na categoria
de professor auxiliar convidado, em regime de tempo parcial a 40 %,
para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, no período de 16 de maio de 2018 a 15 de maio de
2019, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195
da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior universitário,
considerando-se rescindido o contrato anterior.
25 de fevereiro de 2019. — O Administrador, António Cabecinha.
312100227
Contrato (extrato) n.º 134/2019
Por despacho de 9 de julho de 2018, do Reitor da Universidade do
Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com o Mestre Joel David Valente Guerreiro,
na categoria de assistente convidado, em regime de acumulação a
47,5 %, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da
Universidade do Algarve, no período de 1 de setembro de 2018 a
31 de agosto de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória dos docentes do ensino
superior politécnico.
25-02-2019. — O Administrador, António Cabecinha.

Aviso (extrato) n.º 4394/2019
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-35-ARH/2019, de âmbito internacional,
para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível inicial para o
exercício de atividades de investigação científica na áreas científica de
Ecologia e Biodiversidade, com vista a desenvolver as funções de amostragem e caracterização física e química de (micro)plásticos recolhidos
no ambiente e subsequente avaliação dos seus impactes ecotoxicológicos,
mormente, em ambiente marinho, contribuindo para o desenvolvimento
de ensaios-padrão («standard operating procedures») para a apreciação
dos riscos ecotoxicológicos destes contaminantes, no âmbito do Projeto
MicroPlasTox — Microplastics in the marine environment: estimation
and assessment of their ecotoxicological effects, com a referência POCI-01-0145-FEDER-028740, 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. Idealmente, o(a) candidato(a) deverá também
ter experiência em Proteómica.
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.
312088946
Aviso (extrato) n.º 4395/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento
e contratação de Doutorado

Contrato (extrato) n.º 132/2019

20-02-2019. — O Administrador, António Cabecinha.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

312098755

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-41-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 Ecotoxicologia, no âmbito do projeto de investigação
“BISPECIAl — Bivalves under Polluted Environment and Climate
Change (referência POCI-01-0145-FEDER-028425)”, 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(A) candidato(a) será responsável pelas seguintes funções: planeamento
e desenvolvimento do trabalho laboratorial de acordo com as tarefas do
projeto; tratamento de dados; preparação e escrita de artigos científicos;
supervisão das atividades de bolseiros afetos ao projeto; participação
em atividades de extensão e disseminação do conhecimento; 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.
312101459
Aviso (extrato) n.º 4396/2019
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-55-ARH/2019, de âmbito
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível
inicial para o exercício de atividades de investigação científica nas

