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categoria de assistente convidado, em regime de acumulação a 27,5 %,
para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade
do Algarve, no período de 20 de setembro de 2018 a 19 de setembro de
2019, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100
da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico.
11-03-2019. — O Administrador, António Cabecinha.

312169143

Contrato (extrato) n.º 195/2019
Por despacho de 11 de outubro de 2018, do Reitor da Universidade
do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com o Licenciado Ricardo Freire da Costa, na
categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial a 40 %,
para a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, no período
de 11 de outubro de 2018 a 10 de outubro de 2019, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória
dos docentes do ensino superior universitário.
12/03/2019. — O Administrador, António Cabecinha.

312168852

Serviços Académicos
Declaração de Retificação n.º 317/2019
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 2251/2019, publicado
na 2.ª série do Diário da República, n.º 46, de 6 de março de 2019,
referente ao júri das provas de título de especialista na área científica
de Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica — Radioterapia (CNAEF:
725), requeridas pela mestre Ana Catarina Bernardo Bárbara, retifica-se
que onde se lê:
«são designados para fazerem parte do júri das provas de Título
de Especialista na área científica de Tecnologias de Diagnóstico e
Terapêutica — Radioterapia (CNAEF: 725), requeridas pela mestre
Ana Catarina Bernardo Bárbara, os seguintes membros:»
deve ler-se:

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso (extrato) n.º 6014/2019
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-72-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 Música, especialização em Etnomusicologia, com vista ao
desenvolvimento das tarefas do projeto POCI-01-0145-FEDER-031782
designado EcoMusic: Práticas sustentáveis: um estudo sobre o pós-folclorismo em Portugal no século XXI, suportado pelos orçamentos
do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e do
Programa Operacional Regional de Lisboa, na sua componente FEDER,
e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na sua componente de
Orçamento de Estado, nomeadamente: colaboração no mapeamento
das dinâmicas da Música Tradicional Portuguesa no século XXI (identificação de contextos, grupos e indivíduos); realização de trabalho de
campo em contextos selecionados nesse mapeamento; redação de dois
artigos a submeter a revistas indexadas com avaliação de pares; revisão
editorial de publicações no âmbito do projeto; e organização de um
congresso internacional.
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.
14 de fevereiro de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312173696
Aviso (extrato) n.º 6015/2019
Procedimento concursal de recrutamento
e contratação de doutorado

Por despacho de 22 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 audiovisuais e produção dos
media — (CNAEF: 213), requeridas pelo Licenciado Pedro Manuel Maia
de Oliveira Martins Calado, os seguintes membros:

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-96-ARH/2019, de âmbito internacional,
para recrutamento de 2 (dois) lugares de Doutorado de nível inicial para
o exercício de atividades de investigação científica na área científica de
Ciência e Engenharia dos Materiais, centradas na síntese, processamento
e caracterização estrutural, microestrutural, elétrica e eletroquímica
de eletrólitos e elétrodos para pilhas de combustível e eletrolisadores baseados em eletrólitos poliméricos, no âmbito do projeto UniRCell — Unitised regenerative fuel cell for efficient renewable energy
supply: from materials to device, CICECO — Instituto de Materiais
de Aveiro, POCI-01-0145-FEDER-016422 (SAICTPAC/0032/2015),
suportado pelos orçamentos do Programa Operacional Competitividade
e Internacionalização — COMPETE 2020, na sua componente FEDER,
e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na sua componente de
Orçamento do 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

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

21 de fevereiro de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312166162

«são designados para fazerem parte do júri das provas de Título
de Especialista na área científica de Tecnologias de Diagnóstico e
Terapêutica — Radiologia (CNAEF: 725), requeridas pela mestre
Ana Catarina Bernardo Bárbara, os seguintes membros:»
06/03/2019. — A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Carlos
Ferreira.
312120997
Despacho n.º 3737/2019

Doutor Daniel Raposo Martins, Professor Adjunto da Escola Superior
de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco;
Doutora Maria Caeiro Martins Guerreiro, Professora Adjunta da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve;
Mestre Abel Pedro Gonçalves Tavares, Professor Adjunto Convidado
da Escola Superior de Media Artes e Design do Instituto Politécnico
do Porto;
Licenciado Jorge Manuel Esteves da Silva, Designer da Associação
Nacional de Designers;
Licenciada Teresinha de Castro Gandra Moreira André, Chief Design
Officer na BYHO Interior Design da Associação Nacional de Designers.
27.02.2019. — A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Carlos
Ferreira.
312112718

Aviso (extrato) n.º 6016/2019
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-109-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, com vista ao desenvolvimento de trabalho de investigação
no âmbito do projeto NanoReproTox — Desvendando os impactos ecológicos da toxicidade de nanopartículas na reprodução de organismos
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marinhos (PTDC/CTA-AMB/30908/2017), suportado pelos orçamentos
do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e aos
Programa Operacional Regional de Lisboa e Programa Operacional
Regional do Algarve, 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.

como presidente do júri, para assegurar a presidência do júri do presente
concurso.
Nestes termos, a presidência do júri será assegurada pelo Doutor Paulo
Eduardo Aragão Aleixo e Neves de Oliveira, Professor Catedrático e
Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.
Foi, ainda, determinado, por meu despacho que, nas suas faltas e
impedimentos, o Presidente do Júri será substituído pelo Doutor Luís
José Proença de Figueiredo Neves, Professor Catedrático e Vice-Reitor
da Universidade de Coimbra que, em igual caso de impedimento, será
substituído pelo vogal do júri, Doutor Carlos Manuel Marques Palmeira,
Professor Catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

21 de março de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos
Santos Gonçalves Ferreira.
312173744
Aviso (extrato) n.º 6017/2019
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 vinte dias úteis a contar da presente
publicação, do concurso Ref.ª CDL-CTTRI-108-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, Bioquímica, Biotecnologia e Bioinformática, com
vista a desenvolver um bioreator baseado no metabolismo de células
estaminais para a produção de tecido ósseo com elevado desempenho em
Engenharia de Tecidos, no âmbito do projeto BIOIMPLANT POCI-01-0145-FEDER-028835 do CICECO — Instituto de Materiais de Aveiro,
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.
21 de março de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos
Santos Gonçalves Ferreira.
312173711

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho (extrato) n.º 3738/2019
Por despacho de 28 de julho e de 26 de setembro do ano de 2017, do
Reitor da Universidade da Beira Interior, foram concedidas as licenças
sabáticas, dos docentes em exercício de funções no Departamento de
Psicologia e Educação, que se passam a identificar:
Doutor Samuel José Fonseca Monteiro, Professor Auxiliar (1.º semestre 2017/2018);
Doutora Maria de Fátima de Jesus Simões, Professora Associada com
agregação (2.º semestre 2017/2018 e 1.º semestre 2018/2019).
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
18/03/2019. — A Administradora, Doutora Ana Isabel de Jesus Martinho.
312161812

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 6018/2019
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 6.º do
Regulamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente da
Universidade de Coimbra, torna-se público que, por meu despacho de
22/03/2019, foi alterada a presidência do júri do concurso documental
internacional destinado ao preenchimento de um posto de trabalho da
categoria de Professor Auxiliar, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para a área disciplinar de
Ciências da Vida, subárea de Biotecnologia, da Faculdade de Ciências e
Tecnologia desta Universidade, com a referência P053-18-7670, publicitado através do Edital n.º 215/2019, publicado na 2.ª série do Diário
da República, n.º 22, de 31 de janeiro de 2019.
A presente alteração fundamenta-se na indisponibilidade do Doutor Luís José Proença de Figueiredo Neves, Professor Catedrático e
Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, anteriormente designado

22/03/2019. — O Reitor, Prof. Doutor Amílcar Falcão.

312173785

Aviso n.º 6019/2019
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 6.º do
Regulamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente da
Universidade de Coimbra, torna-se público que, por meu despacho de
22/03/2019, foi alterada a presidência do júri do concurso documental
internacional destinado ao preenchimento de um posto de trabalho da
categoria de Professor Associado, em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, para a área disciplinar
de Ciências da Vida, subárea de Ecologia e Ambiente, da Faculdade
de Ciências e Tecnologia desta Universidade, com a referência P053-17-4764, publicitado através do Edital n.º 82/2019, publicado na 2.ª série
do Diário da República, n.º 7, de 10 de janeiro de 2019.
A presente alteração fundamenta-se na indisponibilidade do Doutor Luís José Proença de Figueiredo Neves, Professor Catedrático e
Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, anteriormente designado
como presidente do júri, para assegurar a presidência do júri do presente
concurso.
Nestes termos, a presidência do júri será assegurada pelo Doutor
Paulo Eduardo Aragão Aleixo e Neves de Oliveira, Professor Catedrático e Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
22/03/2019. — O Reitor, Prof. Doutor Amílcar Falcão.

312173841

Aviso n.º 6020/2019
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 6.º do
Regulamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente da
Universidade de Coimbra, torna-se público que, por meu despacho de
22/03/2019, foi alterada a presidência do júri do concurso documental
internacional destinado ao preenchimento de um posto de trabalho da
categoria de Professor Associado, em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, para a área disciplinar
de Ciências da Vida, subárea de Biologia Celular e Molecular, da Faculdade de Ciências e Tecnologia desta Universidade, com a referência
P053-17-4765, publicitado através do Edital n.º 65/2019, publicado na
2.ª série do Diário da República, n.º 6, de 09 de janeiro de 2019.
A presente alteração fundamenta-se na indisponibilidade do Doutor
Luís José Proença de Figueiredo Neves, Professor Catedrático e Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, anteriormente designado como
presidente do júri, para assegurar a presidência do júri do presente
concurso.
Nestes termos, a presidência do júri será assegurada pelo Doutor Paulo
Eduardo Aragão Aleixo e Neves de Oliveira, Professor Catedrático e
Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.
22/03/2019. — O Reitor, Prof. Doutor Amílcar Falcão.

312173939

Aviso n.º 6021/2019
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 6.º do
Regulamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente da
Universidade de Coimbra, torna-se público que, por meu despacho de
22/03/2019, foi alterada a presidência do júri do concurso documental
internacional destinado ao preenchimento de um posto de trabalho da
categoria de Professor Auxiliar, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para a área disciplinar de
Engenharia Mecânica, subárea de Energia e Ambiente, da Faculdade
de Ciências e Tecnologia desta Universidade, com a referência P053-18-7660, publicitado através do Edital n.º 218/2019, publicado na
2.ª série do Diário da República, n.º 22, de 31 de janeiro de 2019.

