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Propor e assegurar medidas de segurança nos espaços livres e edifícios,
incluindo o controlo de acessos, a operação do sistema de videovigilância
e o planeamento de emergência;
Coordenar a gestão dos parques de estacionamento;
Pugnar pela melhoria da qualidade do ambiente, designadamente, no
que respeita à gestão de resíduos, à eficiência energética, ao consumo
da água e à qualidade do ar;
Garantir a implementação e o respeito do disposto na lei e nos regulamentos nas matérias da sua esfera de competências.
d) Gabinete de Relações Públicas e Comunicação
Garantir a presença da Universidade na WEB;
Apoiar a produção de materiais físicos e digitais para divulgação das
atividades da Universidade;
Organizar ações de divulgação da oferta letiva a nível regional, nacional e internacional, tendo em vista a captação de estudantes;
Gerir os espaços destinados à ocorrência de eventos e apoiar a sua
organização e realização;
Garantir a implementação e o respeito do disposto na lei e nos regulamentos nas matérias da sua esfera de competências.
e) Gabinete de Relações Externas
Preparar candidaturas a medidas de apoio à mobilidade dos membros
da comunidade académica;
Apoiar a gestão de programas e processos de mobilidade, incluindo
a atribuição de bolsas;
Promover iniciativas destinadas a facilitar o processo de inserção
dos estudantes no mercado de trabalho e acompanhar o seu percurso
pós-universitário;
Promover ações conducentes à manutenção da ligação dos antigos
estudantes à Universidade, designadamente, através da promoção da
Rede Alumni;
Promover e apoiar a cooperação com outras instituições regionais,
nacionais e internacionais;
Garantir a implementação e o respeito do disposto na lei e nos regulamentos nas matérias da sua esfera de competências.
2 — Integra os gabinetes o pessoal afeto ao Serviço da Reitoria conforme o estabelecido na plataforma tecnológica de afetação de pessoal
da Universidade dos Açores.
3 — Os gabinetes criados no âmbito do presente despacho funcionarão
até ao final do mandato do reitor.
4 — É revogado o Despacho Reitoral n.º 377/2017, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 6 de janeiro.
5 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
22 de fevereiro de 2019. — O Reitor, Prof. Doutor João Luís Roque
Baptista Gaspar.
312098966
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e no sitio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/
PageText.aspx?id=15052.
21 de janeiro de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312113641
Aviso (extrato) n.º 4734/2019
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-60-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
de Ciências e Engenharia do Ambiente com vista ao desenvolvimento
de trabalhos de modelação da qualidade do ar de mesoescala e urbana,
no Laboratório Associado CESAM, com o apoio financeiro do programa
H2020 da União Europeia, através do projeto ClairCity, sob o acordo
de subvenção 689289.
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.
23 de janeiro de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312113699

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho (extrato) n.º 3084/2019
Designados, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 283/83
de 21 de junho, para fazerem parte do Júri de equivalência ao 3.º ciclo
de estudos conducente ao grau de doutor no ramo de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Universidade da Beira Interior, requerida
por Amel Adouni, os seguintes professores:
Presidente: Mário Lino Barata Raposo — Vice-Reitor da Universidade
da Beira Interior
Vogais:
Doutor António João Marques Cardoso, professor catedrático da
Universidade da Beira Interior;
Doutor José Fernando Alves da Silva, professor catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa;
Doutor Stanimir Stoyanov Valtchev, professor auxiliar da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;
Doutora Maria do Rosário Alves Calado, professora auxiliar da Universidade da Beira Interior;
Doutor Davide Sérgio Baptista da Fonseca, professor auxiliar da
Universidade da Beira Interior.
23-01-2019. — O Vice-Reitor, Mário Lino Barata Raposo.
312113236
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e contratação de Doutorado

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

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-58-ARH/2019, de âmbito internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível inicial
(TRU 33) para o exercício de atividades de investigação científica nas
áreas científicas de “Biotecnologia” e “Nanociências e Nanotecnologia”,
com vista à preparação e caraterização de membranas nanofibrosas por
eletrofiação, modificação superficial dessas membranas e imobilização
de enzimas, no âmbito do projeto “i-multiSMART — Innovative multifunctional nanofibrous membranes for removal of mycotoxins in liquid
foods”, Ref. POCI-01-0145-FEDER-031924, 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.
O aviso integral deste procedimento estará disponível na Bolsa de
Emprego Público, no sítio eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/

Torna-se público que, por meu despacho exarado a 15/02/2019, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia útil imediato
ao da publicação do presente aviso de abertura no Diário da República, procedimento concursal de âmbito internacional para ocupação de
1 posto de trabalho de investigador doutorado de nível inicial em regime
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo,
ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 57.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas (LTFP), do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de
agosto, na sua redação atual, do Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017,
de 29 de dezembro, e do Regulamento de recrutamento, contratação,
prestação de serviço e avaliação de doutorados contratados a termo, na
Universidade de Coimbra (RRCPADCT) e demais legislação aplicável,
para a(s) área(s) científica(s) de Ciências da engenharia e tecnologias,
Engenharia química, na Universidade de Coimbra, Departamento de
Engenharia Química, POLYCEL — POCI-01-0145-FEDER-029742.
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