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a termo resolutivo certo com a licenciada Cristina Filipe Pereira, na
categoria de assistente convidada, em regime de acumulação a 22,5 %,
para a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, no período
de 03 de setembro de 2018 a 02 de setembro de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória
dos docentes do ensino superior politécnico.
18 de março de 2019. — O Administrador, António Cabecinha.
312152684
Contrato (extrato) n.º 172/2019
Por despacho 14 de setembro de 2018 do Reitor da Universidade do
Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com o Mestre Dinis Manuel Correia Caetano, na
categoria de assistente convidado, em regime de tempo parcial a 57,5 %,
para a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, no período
de 16 de setembro de 2018 a 15 de setembro de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória
dos docentes do ensino superior universitário.
18 de março de 2019. — O Administrador, António Cabecinha.
312154985
Contrato (extrato) n.º 173/2019
Por despacho de 05 de outubro de 2018 do Reitor da Universidade
do Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com a Licenciada Isabel Anjos Mendes Delgado,
na categoria de assistente convidada, em regime de tempo parcial a 5 %,
para a Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo da Universidade
do Algarve, no período de 06 de outubro de 2018 a 05 de abril de 2019,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela
remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico.
18 de março de 2019. — O Administrador, António Cabecinha.
312154725
Contrato (extrato) n.º 174/2019
Por despacho de 20 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 Licenciada Sandra Cristina Passos Brito
Coelho como assistente convidada, em regime de tempo parcial a 25 %,
para a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, no período
de 20 de setembro de 2018 a 19 de março de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória
dos docentes do ensino superior politécnico.
18 de março de 2019. — O Administrador, António Cabecinha.
312154499
Contrato (extrato) n.º 175/2019
Por despacho 31 de agosto 2018 do Reitor da Universidade do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo com a Licenciada Susana da Glória Vieira de Medeiros,
na categoria de assistente convidada, em regime de tempo parcial a
57,5 %, para a Faculdade de Ciências e Tecnologia 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 140 da tabela
remuneratória dos docentes do ensino superior universitário.
19 de março de 2019. — O Administrador, António Cabecinha.
312154863

Serviços Académicos
Despacho n.º 3490/2019
Por despacho de 11 de fevereiro de 2019, da Pró-reitora, Professora
Doutora Maribela Fátima de Oliveira Pestana Correia, por delegação
de competências do Reitor da Universidade do Algarve e nos termos
dos artigos 10.º a 12.º do Capítulo IV do Decreto-Lei n.º 206/2009, de
31 de agosto, são designados para fazerem parte do júri das provas de
Título de Especialista na área científica de Contabilidade e Fiscalidade — (CNAEF: 344), requeridas pelo Licenciado Fernando Manuel
Correia Marques, os seguintes membros:

Doutora Tânia Alves de Jesus, Professora Adjunta do Instituto Politécnico de Lisboa;
Doutor Joaquim Sant’Ana Fernandes, Professor Adjunto da Escola
Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve;
Licenciado José das Neves Raimundo; Inspetor Tributário Aposentado
da Ordem dos Contabilistas Certificados;
Licenciada Maria Margarida Flores Gomes Martins Alves, Técnica
Superior do Instituto de Segurança Social.
27.02.2019. — A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Carlos
Ferreira.
312112418

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso (extrato) n.º 5393/2019
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-64-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 Biotecnologia com vista ao desenvolvimento de estratégias
de co-cultura celular e desenvolvimento de biomateriais para transplantação de ilhotas pancreáticas visando o tratamento de diabetes. O trabalho
encontra-se no âmbito do projeto de I&D TranSphera: Cápsulas esféricas
multicompartimentalizadas de alto rendimento para a transplantação de
co-culturas multimodais de células estaminais derivadas do tecido adiposo e ilhotas pancreáticas, Referência 030770, do CICECO — Instituto
de Materiais de Aveiro, com o apoio financeiro da Fundação para a
Ciência e Tecnologia/MCTES, na sua componente de Orçamento de
Estado, e cofinanciado pelo Programa Operacional Competitividade e
Internalização, na sua componente FEDER, no âmbito do novo acordo
de parceria PT2020.
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
31 de janeiro de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312138282
Aviso (extrato) n.º 5394/2019
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-65-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, Ciência e Engenharia dos Materiais e Engenharia Biomédica
com vista a desenvolver e caracterizar dispositivos biomédicos à base de
polímeros de origem marinha, no âmbito do projeto IC&DT MIMETIc
n.º 31210 da Universidade de Aveiro (POCI-01-0145-FEDER-031210),
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
31 de janeiro de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312138347
Aviso (extrato) n.º 5395/2019

Presidente: Doutora Ana Paula da Gama de Freitas, Vice-reitora da
Universidade do Algarve, por delegação de competências do Reitor.
Vogais:

Procedimento Concursal de Recrutamento
e contratação de Doutorado

Doutor Francisco José Alegria Carreira, Professor Coordenador do
Instituto Politécnico de Setúbal;

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

