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UNIVERSIDADE DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 4861/2019

Faculdade de Direito

Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Investigador Doutorado

Despacho n.º 3160/2019
Por despacho de 19 de setembro de dois mil e dezoito do Diretor da
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Professor Doutor Luís
Miguel Delgado Paredes Pestana de Vasconcelos, proferido por delegação
de competência conferida por despacho reitoral, publicado no Diário da
República segunda série, número cento e sessenta e dois de vinte e três
de agosto de dois mil e dezoito, foi constituído, nos termos do artigo
nono do decreto-lei número duzentos e oitenta e três de vinte e um de
junho de mil novecentos e oitenta e três, pela forma seguinte, o júri de
Equivalência de Habilitações ao grau de mestre pela Faculdade de Direito
da Universidade do Porto, requerido por Victor Costa de Araújo:
Presidente: Doutor Paulo Jorge Fonseca Ferreira Cunha, Professor
Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade do Porto
Doutora Cristina Maria Machado de Queiroz Leitão, Professora Catedrática da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Doutora Maria Clara da Cunha Calheiros de Carvalho, Professora
Catedrática da Escola de Direito da Universidade do Minho
25 de setembro de 2018. — O Diretor da Faculdade de Direito da
Universidade do Porto, Professor Doutor Luís Miguel Delgado Paredes
Pestana de Vasconcelos.
312120761

Faculdade de Engenharia
Aviso (extrato) n.º 4859/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de dois Investigadores Auxiliares
Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, na redação da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna
-se público que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,
vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar do dia
útil imediato ao da presente publicação, de procedimento concursal de
recrutamento e seleção de dois Investigadores Auxiliares para o exercício de atividades no âmbito da Unidade de Investigação Unidade de
Investigação CONSTRUCT — Instituto de I&D de Estruturas e Construção. Este recrutamento é efetuado no âmbito do Contrato-Programa,
outorgado entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT)
e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), celebrado na sequência do procedimento concursal “Emprego Científico na
Modalidade de Apoio Institucional: Concurso de 2018”. A indicação dos
requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição
do júri e dos critérios de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego
Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará disponível
no sítio eletrónico em http://www.eracareers.pt/ e em https://sigarra.
up.pt/feup/pt/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12
7 de fevereiro de 2019. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
312050486
Aviso (extrato) n.º 4860/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Investigador Auxiliar
Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29
de agosto, na redação da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna -se público
que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, vai proceder
à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar do dia útil imediato ao
da presente publicação, de procedimento concursal de recrutamento e
seleção de um Investigador Doutorado para o exercício de atividades no
âmbito da Unidade de Investigação SYSTEC — Centro de Investigação de
Sistemas e Tecnologia, celebrado na sequência do procedimento concursal
“Emprego Científico na Modalidade de Apoio Institucional: Concurso de
2018”. A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri e dos critérios de seleção será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento
estará disponível no sítio eletrónico em http://www.eracareers.pt/ e em
https://sigarra.up.pt/feup/pt/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12
1 de março de 2019. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
312111795

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna -se público que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar do dia útil imediato
ao da presente publicação, de procedimento concursal de recrutamento
e seleção de um Investigador Doutorado para o exercício de atividades
no âmbito do Projeto POCI-01-0145-FEDER-031398 — LED-NETmix:
um fotoreator inovador para a intensificação de processos em síntese
química, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER) através do COMPETE2020 — Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI) e com o apoio financeiro da
FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC). A indicação dos
requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição
do júri e dos critérios de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego
Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará disponível
no sítio eletrónico em http://www.eracareers.pt/ e em https://sigarra.
up.pt/feup/pt/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12
1 de março de 2019. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
312111998
Aviso (extrato) n.º 4862/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Investigador Doutorado
Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna -se público que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar do dia útil imediato
ao da presente publicação, de procedimento concursal de recrutamento
e seleção de um Investigador Doutorado para o exercício de atividades
no âmbito do projeto de investigação — SunFlow “Armazenamento de
energia solar em baterias redox de caudal” — POCI-01-0145-FEDER-030510 — financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do COMPETE2020 — Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização (POCI) e com o apoio financeiro
da FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC). A indicação dos
requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição
do júri e dos critérios de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego
Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará disponível
no sítio eletrónico em http://www.eracareers.pt/ e em https://sigarra.
up.pt/feup/pt/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12
1 de março de 2019. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
312111924

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Despacho n.º 3161/2019
Nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 239/2007, de 19 de junho,
por despacho do Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
de 21 de fevereiro de 2019, foram designados os seguintes Professores
para fazerem parte do júri das provas de agregação na Área/Ramo de
Ciências do Desporto, requeridas pelo Doutor João Manuel Patrício
Duarte Petrica, Professor Coordenador, Escola Superior de Educação,
Instituto Politécnico de Castelo Branco:
Presidente, por delegação de competências, Doutor Luís Herculano
Melo de Carvalho, Professor Catedrático, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Vogais:
Doutor Rui Adelino Machado Gomes, Professor Catedrático, Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade de
Coimbra;
Doutor Rui Manuel Proença Campos Garcia, Professor Catedrático,
Faculdade de Desporto, Universidade do Porto;
Doutora Maria Beatriz Ferreira Leite de Oliveira Pereira, Professora
Catedrática, Instituto de Educação, Universidade do Minho;
Doutor António José Rocha Martins da Silva, Professor Catedrático, Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde, Escola de Ciências
da Vida e do Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro;

