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UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso (extrato) n.º 3079/2019
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-26-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 Ciências Biomédicas, subárea de Virologia, com vista a
exercer funções de investigação relacionada com o estudo de mecanismos de infeção celular e de imunidade inata antiviral dependentes dos
peroxissomas, no âmbito do projeto “PerAntiVir — Interação entre
vírus e peroxisomas: descoberta de novos alvos para terapia antiviral” (PTDC/BIA-CEL/31378/2017), 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 sito eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/
e no sitio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/
PageText.aspx?id=15052
29 de novembro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
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Aviso (extrato) n.º 3080/2019
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 quinze dias úteis a contar da presente
publicação, do concurso Ref.ª CDL-CTTRI-25-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 ou Nanociências e Nanotecnologia com
vista ao desenvolvimento de nanopartículas e ferrofluidos com variação on-to-off da magnetização em torno da temperatura ambiente, no
âmbito do projeto On2OffNanoMagnets POCI-01-0145-FEDER-29460,
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 de Estado.
O aviso integral deste procedimento estará disponível na Bolsa de
Emprego Público, no sito eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/
e no sítio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/
PageText.aspx?id=15052
29 de novembro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312071335

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Declaração de Retificação n.º 178/2019
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série,
n.º 16, de 23 de janeiro de 2019, retifica-se o ponto VIII do Edital n.º 143/2019,
respeitante ao concurso internacional destinado ao preenchimento de um
posto de trabalho da carreira docente universitária, na categoria de Professor
Auxiliar, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para a área disciplinar de Matemática aplicada à Economia
e Gestão, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Assim, no ponto VIII do Edital, onde se lê:
«Prof. Doutor Luís Filipe Cândido Dias, Professor Associado com
Agregação da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra»
deve ler-se:
«Prof. Doutor Luís Miguel Cândido Dias, Professor Associado
com Agregação da Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra»
30/01/2019. — A Chefe de Divisão de Planeamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.
312032617

Edital n.º 292/2019
O presente Edital procede à republicação do Edital n.º 209/2019,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 31 de janeiro de
2019, através do qual foi publicitada a abertura do concurso internacional
para ocupação de um posto de trabalho da carreira docente universitária,
na categoria de Professor Catedrático, em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, para a área disciplinar
de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra, com a referência P053-18-7663, em virtude
de o mesmo ter sido publicado com inexatidão quanto aos requisitos
enunciados no seu ponto II.2.
Assim, torna-se público que, por meu despacho exarado a 2018/12/26,
se encontra aberto, pelo prazo de 60 dias úteis a contar do dia útil
imediato ao da publicação do presente Edital no Diário da República,
concurso internacional para ocupação de 1 posto de trabalho da carreira
docente universitária, na categoria de Professor Catedrático, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para a área disciplinar de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de Coimbra, aberto no âmbito do Estatuto
da Carreira Docente Universitária (ECDU), na sua redação atual e do
Regulamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente da
Universidade de Coimbra (RRCPDUC), Regulamento n.º 330/2016,
de 29 de março, e demais legislação aplicável.
As candidaturas que, à data da presente republicação, tenham sido
devidamente formalizadas no âmbito do Edital n.º 209/2019, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 31 de janeiro de 2019, são
consideradas efetivas e válidas, sem necessidade de qualquer ação por
parte dos candidatos, sem prejuízo de os mesmos, querendo, procederem à sua reformulação considerando-se válida a última candidatura
apresentada dentro do prazo.
I — Referência e local de trabalho:
I.1 — Referência do concurso: P053-18-7663
I.2 — Local de trabalho: Universidade de Coimbra, Faculdade de
Ciências e Tecnologia.
II — Requisitos de Admissão:
II.1 — Ter, à data do termo do prazo para apresentação de candidaturas, 18 anos de idade ou mais; não estar inibido para o exercício de
funções públicas ou interdito para exercício das funções públicas que
se propõe desempenhar; possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções e ter cumpridas as leis de vacinação
obrigatória.
II.2 — Ser, à data do termo do prazo para apresentação de candidaturas, titular do grau de doutor há mais de cinco anos, válido em
Portugal, e detentor do título de agregado, na área ou em alguma das
áreas disciplinares para as quais é aberto o concurso, ou em área conexa
que, complementada com o percurso científico, mostre capacidade para
trabalhar com centralidade em alguma das áreas disciplinares para as
quais é aberto o concurso.
II.3 — Caso não seja falante nativo da língua portuguesa ou inglesa,
ser detentor das competências linguísticas ao nível C1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) em, pelo menos,
uma das duas línguas.
III — Formalização de candidaturas
III.1 — Instrução da candidatura: cada candidato deve, sob pena de
exclusão, entregar um exemplar em suporte de papel e um exemplar em
suporte digital, exclusivamente no formato portable document format
(pdf), os documentos listados a seguir, com exceção dos mencionados
nos pontos III.1.5. a III.1.7., que devem ser entregues apenas em formato digital. Nos casos em que o candidato justifique a inviabilidade da
entrega em papel ou em suporte digital, deverão ser entregues 8 exemplares no formato físico mais adequado, salvo se essa duplicação for
inviável, caso em que o número de exemplares, justificadamente, poderá
ser inferior. Caso algum dos trabalhos mencionados no Curriculum
Vitae contenha documento classificado, que revele segredo comercial
ou industrial, ou segredo relativo à propriedade literária, artística ou
científica, deverá o candidato, aquando da formalização da candidatura,
indicar expressamente tal reserva, sob pena de o trabalho em causa ser
livremente acedido por qualquer um dos demais candidatos, em sede
de consulta de processo.
III.1.1 — Requerimento de admissão ao concurso, no qual deve obrigatoriamente:
a) Identificar o posto de trabalho (carreira, categoria e área ou áreas
disciplinares) a que se candidata, mencionando a referência deste concurso indicada no ponto I.1 do Edital;
b) Indicar o seu nome completo e morada;
c) Indicar o seu endereço de correio eletrónico e telefone de contacto
para notificações e eventuais comunicações do procedimento, em complemento à notificação por Edital;
d) Declarar, sob compromisso de honra, que reúne os requisitos para
a constituição de vínculo de emprego público enunciados no ponto II.1;

