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República n.º 162, 2.ª série, de 23/08/2018, constituído, nos termos do
n.º 3 do art. 9.º, do Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de junho. Por força
do estabelecido no n.º 6, do art. 9.º, do referido diploma, pela forma
seguinte o júri de reconhecimento ao grau de Mestre, da Faculdade de
Engenheira, da Universidade do Porto, requeridas por Sara Ali:
Presidente:
Doutora Ana Maria Cunha Ribeiro dos Santos Ponces Camanho,
Professora Associada com Agregação do Departamento de Engenharia
e Gestão Industrial da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto;
Vogais:
Doutora Carina Maria Oliveira Pimentel, Professora Auxiliar do
Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo
da Universidade de Aveiro;
Doutora Maria Antónia da Silva Lopes de Carravilla, Professora
Associada com Agregação do Departamento de Engenharia e Gestão
Industrial da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
13 de fevereiro de 2019. — A Diretora de Serviços, Matilde Moreira.
312065536

Faculdade de Farmácia
Deliberação n.º 285/2019
Delegação de competências do Conselho Científico
no seu Presidente
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 44.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, o Conselho Científico da Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto, na sua reunião de 31 de outubro de 2018, deliberou delegar no seu Presidente, Professor Doutor Félix Dias Carvalho,
as seguintes competências:
a) Nomeação do orientador e dos coorientadores, caso existam, dos
estudantes de doutoramento;
b) Aceitação da alteração da supervisão, da designação do tema da
tese ou da redação da tese em língua estrangeira;
c) Nomeação do orientador e dos coorientadores, caso existam, dos
estudantes de mestrado;
d) Proposta de composição de júris de doutoramento;
e) Proposta de composição de júris de mestrado;
f) Proposta de composição de júris de mestrado integrado;
g) Aceitação da alteração da distribuição do serviço docente;
h) Parecer sobre a suspensão da contagem dos prazos para a entrega
e para a defesa da tese;
i) Pronunciar-se sobre a realização de acordos no âmbito do regulamento de Doutoramento em Regime de Cotutela Internacional da
UPorto.
2 — Consideram-se ratificados os atos que, no âmbito da presente
delegação, tenham, entretanto, sido praticados pelo delegado, desde o
dia 31 de outubro de 2018.
18/02/2019. — O Diretor, Prof. Doutor José Manuel Correia Neves
de Sousa Lobo.
312078237

-NEU/28181/2017), pelo prazo de quinze dias úteis a contar da data de
publicação do presente Aviso.
2 — O Aviso integral deste procedimento encontra-se disponível na
Bolsa de Emprego Público (BEP), no portal Eracareers, na página de
Recrutamentos da U. Porto (https://sigarra.up.pt/spup/pt/noticias_geral.
lista_noticias) e no sítio da Internet da FMUP.
4 de fevereiro de 2019. — O Diretor da FMUP, Professor Doutor
Altamiro da Costa Pereira.
312090346

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar
Aviso (extrato) n.º 4192/2019
Procedimento Concursal de Seleção Internacional
de 1 Investigador Doutorado
Por despacho de 22 de fevereiro de 2019 do Diretor do Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) e nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017,
de 19 de julho, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo
de dez dias úteis a contar da data de publicação do presente Aviso,
1 procedimento concursal de seleção internacional para a contratação
de 1 Investigador Doutorado (Nível Inicial), para o projeto TRaitor
“Tracking TRAnsgenerational epigenetic Inheritance of metabolic diseases Transmitted via overweight or obese fathers” (ref.ª PTDC/MEC-AND/28691/2017), financiado através da Fundação para a Ciência e
a Tecnologia (FCT).
O Aviso integral deste procedimento encontra-se disponível na Bolsa
de Emprego Público (BEP), no portal Eracareers, na página de Recrutamentos da Universidade (https://sigarra.up.pt/spup/pt/noticias_geral.
lista_noticias) e no sítio do ICBAS.
22 de fevereiro de 2019. — O Diretor do ICBAS, Professor Doutor
Henrique Cyrne de Carvalho.
312095928

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Aviso n.º 4193/2019
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do Reitor
de 17 de dezembro de 2014, foi autorizada a designação, para o exercício
de funções de coordenador técnico da carreira de informática, do especialista de informática de grau 2 nível 1, Jorge José dos Santos Borges,
tendo sido autorizada a renovação por mais dois anos nos termos do
n.º 3, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, com
efeitos a 01 de janeiro de 2017 e por mais dois anos a partir de 01 de
janeiro de 2019.
13 de fevereiro de 2019. — A Diretora dos Serviços de Recursos
Humanos, Eliana da Costa Barros.
312066621

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Aviso n.º 4194/2019

Faculdade de Medicina
Aviso (extrato) n.º 4191/2019
Procedimento concursal de seleção internacional de 1 Investigador
doutorado no âmbito do projeto ‘MEMORYSTIM’ (2.º concurso)
1 — Por despacho de 4 de fevereiro de 2019 do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), e nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado
pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que se encontra aberto um procedimento concursal de seleção internacional para
a contratação de um Investigador doutorado, no âmbito do projeto
‘MEMORYSTIM — Optogenetic modulation of prefrontal GABAergic and dopaminergic signaling to reverse pain-related cognitive
deficits’ (ref.as POCI-01-0145-FEDER-028181/2017; PTDC/MED-

Em cumprimento do disposto da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência de
procedimento concursal comum para a constituição de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento
de um posto de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional, do mapa de pessoal dos Serviços de Ação Social da Universidade
do Algarve, aberto por Aviso n.º 12708/2017, de 24 de outubro, com
referência B) recorrendo à existência de reserva de recrutamento do
mesmo procedimento concursal, procedeu-se à celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a
período experimental de 90 dias, em conformidade com o disposto no
n.º 1, do artigo 49.º da LTFP, com a trabalhadora Maria Antónia Dias
Guerreiro Marques, com efeitos a 01 de fevereiro de 2019, auferindo
a remuneração base correspondente à 1.ª posição remuneratória da
categoria e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única dos
trabalhadores da função pública.

