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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.

