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O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
7 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312121814
Aviso n.º 4846/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício
de atividades de investigação científica na(s) área(s) científica(s) de
Engenharia Civil/Alvenaria Estrutural, Ref.ª CTTI 49/19-ISISE(1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
7 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312122332
Aviso n.º 4847/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício
de atividades de investigação científica na (s) área (s) científica (s) de
Ciências Biomédicas, Refª CTTI — 46/19-ICVS(1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
7 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312122276
Aviso n.º 4848/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício
de atividades de investigação científica na (s) área (s) científica (s) de
Ciências Biológicas, Refª CTTI — 43/19-CBMA(1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
7 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312122251
Aviso n.º 4849/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício
de atividades de investigação científica na (s) área (s) científica (s) de
Ciências Biológicas e áreas afins, Refª CTTI — 40/19-CBMA(1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
7 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312122138

Aviso n.º 4850/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício
de atividades de investigação científica na(s) área(s) científica(s) de
Desenvolvimento Curricular, Refª CTTI-39/19-CIED(1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
7 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312122105
Aviso n.º 4851/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 Investigador Doutorado para o
exercício de atividades de investigação científica na (s) área (s) científica
(s) de Ciências Biomédicas, Refª CTTI—33/19-ICVS(1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
7 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312121896
Aviso n.º 4852/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício
de atividades de investigação científica na (s) área (s) científica (s) de
Ciências Biomédicas, Refª CTTI—34/19-ICVS(1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
7 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312121936
Aviso n.º 4853/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício
de atividades de investigação científica na(s) área(s) científica(s) de
Biotecnologia Molecular, Ref.ª CTTI—41/19-CEB(1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
7 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312122162
Aviso n.º 4854/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
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prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício
de atividades de investigação científica na(s) área(s) científica(s) de
Antropologia, Sociologia e afins, Refª CTTI—151/18-ED(1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
7 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312122421
Aviso n.º 4855/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício
de atividades de investigação científica na(s) área(s) científica(s) de
História Medieval, Ref.ª CTTI—53/19-Lab2PT(1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
7 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312122373
Aviso n.º 4856/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício de atividades de investigação científica na(s) área(s) científica(s)
de Energia e Eletrónica de Potência, Ref.ª CTTI—36/19-CALG(1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
7 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312122024
Despacho (extrato) n.º 3150/2019
Por despacho de 27.11.2018, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutor João Alexandre Baptista Vieira Saraiva — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em
regime de tenure, na categoria de Professor Associado, na área disciplinar de Informática, da Escola de Engenharia, do mapa de pessoal
da Universidade do Minho, na sequência de procedimento concursal,
com efeitos a partir de 27.11.2018, com direito à remuneração base de
4.092,08€, correspondente ao nível remuneratório entre 71/72, da tabela
remuneratória única. (Isento de Fiscalização Prévia do TC).
22 de fevereiro de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
312095158
Despacho (extrato) n.º 3151/2019
Por despacho de 12.12.2018, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutor José João Correia Leite Ribeiro — Autorizada a manutenção
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
na categoria de Professor Auxiliar do mapa de pessoal da Universidade
do Minho. (Isento de Fiscalização Prévia do TC).
26 de fevereiro de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
312102147

Reitoria
Despacho n.º 3152/2019
Ao abrigo do disposto no Despacho RT-86/2018, de 10 de dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 19 de
dezembro de 2018, e ainda no artigo 46.º do Código do Procedimento
Administrativo:
a) Subdelego, sem possibilidades de subdelegação e sem prejuízo
dos poderes de avocação, a presidência do júri a constituir no âmbito
do processo de equivalência de habilitações ao grau de doutor requerido
por Daniele Aparecida de Lima Freitas, em 6 de dezembro de 2018, ao
abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de junho, no Doutor
José Augusto de Brito Pacheco, Professor Catedrático do Instituto de
Educação da Universidade do Minho;
b) Nomeio o júri a que alude a alínea anterior, que tem a seguinte
composição:
Presidente: Doutor José Augusto de Brito Pacheco, Professor Catedrático do Instituto de Educação da Universidade do Minho, por
subdelegação expressa na alínea anterior.
Vogais:
Doutora Cecília Galvão Couto, Professora Catedrática do Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa;
Doutora Maria da Graça Ferreira Simões Carvalho, Professora Catedrática do Instituto de Educação da Universidade do Minho;
Doutora Maria Helena Ribeiro dos Santos Silva, Professora Associada do Departamento de Educação e Psicologia da Escola de Ciências
Humanas e Sociais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro;
Doutor José Alberto Gomes Precioso, Professor Auxiliar do Instituto
de Educação da Universidade do Minho;
Doutor Luís Gonzaga Pereira Dourado, Professor Auxiliar do Instituto
de Educação da Universidade do Minho.
A presente subdelegação de competências e nomeação do júri produzem efeitos a partir da data da sua publicação no Diário da República,
considerando-se ratificados os atos entretanto praticados na matéria
ora subdelegada.
19 de fevereiro de 2019. — O Vice-Reitor, Ricardo J. Machado.
312096179
Despacho n.º 3153/2019
Ao abrigo do disposto no Despacho RT-86/2018, de 10 de dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 19 de
dezembro de 2018, e ainda no artigo 46.º do Código do Procedimento
Administrativo:
a) Subdelego, sem possibilidades de subdelegação e sem prejuízo
dos poderes de avocação, a presidência do júri a constituir no âmbito
do processo de reconhecimento de habilitações ao grau de doutor requerido por Maria de Fátima Senra Cardoso, em 21 de novembro de 2018,
ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de junho, na
Doutora Margarida Paula Pedra Amorim Casal, Professora Catedrática
do Departamento de Biologia da Escola de Ciências da Universidade
do Minho;
b) Nomeio o júri a que alude a alínea anterior, que tem a seguinte
composição:
Presidente:
Doutora Margarida Paula Pedra Amorim Casal, Professora Catedrática
do Departamento de Biologia da Escola de Ciências da Universidade do
Minho, por subdelegação expressa na alínea anterior.
Vogais:
Doutora Isabel da Conceição Alves Alcobia Príncipe Henriques,
Professora Auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;
Doutora Andreia Ferreira Castro Gomes, Professora Auxiliar do Departamento de Biologia da Escola de Ciências da Universidade do
Minho;
Doutora Ana Arminda Lopes Preto Almeida, Professora Auxiliar do
Departamento de Biologia da Escola de Ciências da Universidade do
Minho.
A presente subdelegação de competências e nomeação do júri produzem efeitos a partir da data da sua publicação no Diário da República,
considerando-se ratificados os atos entretanto praticados na matéria
ora subdelegada.
25 de fevereiro de 2019. — O Vice-Reitor, Ricardo J. Machado.
312101791

