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eracareers.pt/, na página https://euraxess.ec.europa.eu/ e na página eletrónica do ITQB NOVA http://www.itqb.unl.pt/jobs

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE

13 de fevereiro de 2019. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Doutor Cláudio
Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.
312090516

Aviso n.º 4403/2019

Aviso (extrato) n.º 4402/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento
e Contratação de Doutorado
Ref. 30176-01-2019-FCT
Por despacho reitoral de 07 de fevereiro de 2019 foi autorizada a abertura de um procedimento concursal de seleção internacional, ao abrigo
do regime de contratação de doutorados, Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, para preenchimento de um
lugar de doutorado, no âmbito do projeto financiado pela FCT, intitulado
“Determinação dos mecanismos moleculares da biogénese dos citocromos de tipo c”, com a a Ref. PTDC/BIA-BQM/30176/2017.
Formação Académica: Doutoramento em Bioquímica, Química ou
áreas afins.
Requisitos Gerais da candidatura:
1) Doutoramento em Bioquímica, Química ou áreas afins;
2) Excelentes conhecimentos de língua Inglesa falados e escritos.
Categoria e legislação aplicável: Doutorado, Nível 33 da tabela retributiva única (TRU), de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017,
de 29 de dezembro.
O prazo para apresentação de candidaturas tem início no dia seguinte
ao da publicação no Diário da República e o Aviso integral deste procedimento estará disponível na página eletrónica da FCT http://www.
eracareers.pt/, na página https://euraxess.ec.europa.eu/ e na página eletrónica do ITQB NOVA http://www.itqb.unl.pt/jobs
13 de fevereiro de 2019. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Doutor Cláudio
Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.
312090484

Em cumprimento do disposto da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal comum para a constituição de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de
quatro postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional, do mapa de pessoal dos Serviços de Ação Social da Universidade
do Algarve, aberto por Aviso n.º 12708/2017, de 24 de outubro, com
referência A) recorrendo à existência de reserva de recrutamento do
memo procedimento concursal, procedeu-se à celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a
período experimental de 90 dias, em conformidade com o disposto no
n.º 1, do artigo 49.º da LTFP, com as trabalhadoras, Marta Alexandra
Mendes Ribeiro Colónia e Maria Teresa Miraldo Filipe, com efeitos a
01 de fevereiro de 2019, auferindo a remuneração base correspondente
à 1.ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 1 da
tabela remuneratória única dos trabalhadores da função pública.
Foi designado o seguinte júri para acompanhar o período experimental:
Presidente — Paula Cristina Andrade Mucharrinha, Coordenadora
Principal.
Vogais Efetivos — Maria Alice Martins Mealha, Coordenadora Técnica e Maria Manuela de Sousa Narciso Faísca Amaro, Coordenadora
Técnica.
Vogais Suplentes — Maria Madalena Barroso Gonçalves, Coordenadora Técnica e Fernanda Maria dos Santos Conceição Neto Viegas,
Coordenadora Técnica.
18 de fevereiro de 2019. — O Administrador da Ação Social, António
Joaquim Godinho Cabecinha.
312079817

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Edital n.º 359/2019
Curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem
de Saúde Mental e Psiquiatria

UNIVERSIDADE DO PORTO
Despacho n.º 2813/2019
Por meu despacho de 17 de janeiro de 2019, faço saber que por
ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série,
n.º 118 de 21 de junho de 2018, revogo o Edital n.º 602/2018, respeitante a concurso documental para um Professor Catedrático, da área
disciplinar de Matemática da Faculdade de Economia da Universidade
do Porto.
11 de fevereiro de 2019. — A Vice-Reitora, Professora Doutora Maria
de Fátima de Sousa Basto Vieira.
312085502

Reitoria
Despacho n.º 2814/2019
Delegação de Competências para a Presidência do Júri das Provas
para o título académico de Agregado em Direito requeridas pelo
Professor Doutor António Francisco de Sousa na Faculdade de
Direito da Universidade do Porto.
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 239/2007, de 19 de junho, dos artigos 44.º a 50.º do Código
do Procedimento Administrativo, subdelego no Vice-Reitor Professor
Doutor António Silva Cardoso, a presidência do júri das provas para o
título de Agregado em Direito requeridas pelo Professor Doutor António
Francisco de Sousa.
15 de fevereiro de 2019. — O Reitor, Prof. Doutor António de Sousa
Pereira.
312079988

(Aprovado pela Portaria n.º 1453/2007 de 12 de novembro
e Portaria n.º 268/2002, de 13 de março)
Ano letivo de 2018/2019
1 — Nos termos do disposto nos artigos 17.º, 18.º e seguintes da
Portaria n.º 268/2002 de 13 de março, faz-se público que se encontra
aberto concurso para candidatura ao curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, criado
pela Portaria n.º 1453/2007 de 12 de novembro, a ministrar na Escola
Superior de Saúde de Leiria, para o ano letivo 2018/2019.
2 — O presente concurso é válido apenas para o ano letivo a que
respeita.
3 — Candidatura:
3.1 — As condições de candidatura são cumulativamente, as seguintes:
a) Ser titular do grau de licenciado em Enfermagem, ou equivalente legal;
b) Ser detentor do título profissional de enfermeiro;
c) Ter pelo menos dois anos de experiência profissional como enfermeiro.
3.2 — Requerimento de candidatura:
O requerimento de candidatura, devidamente preenchido, deve ser
apresentado, presencialmente, ou através do envio por correio, nos
Serviços Académicos do Campus 2-Escola Superior de Saúde — Instituto Politécnico de Leiria, Campus 2, Morro do Lena, Alto do Vieiro,
Edifício B, R/C Esq., Apartado 4137, 2411-901 Leiria, acompanhado
dos documentos abaixo referidos e mediante o pagamento da taxa de
candidatura (60 euros).
Caso opte pela remessa por correio, deve enviar cheque ou vale postal
à ordem do Instituto Politécnico de Leiria.
3.3 — Documentos:
a) Requerimento de candidatura que terá de ser, obrigatoriamente,
acompanhado dos restantes documentos;

