9506

Diário da República, 2.ª série — N.º 61 — 27 de março de 2019
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso (extrato) n.º 5331/2019
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-62-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 Engenharia Mecânica, Energia, Matemática e
Informática com vista ao desenvolvimento de algoritmos avançados
para reduzir a volatilidade do comportamento de condução através
de advertências de segurança rodoviária e reduções de emissões, ao
abrigo do Projeto de I&D POCI-01-0145-FEDER-029463, designado
por “DICA-VE — Driving Information in a Connected and Autonomous
Vehicle Environment: Impacts on Safety and Emissions”, para o Centro
de Tecnologia Mecânica e Automação, Departamento de Engenharia
Mecânica da Universidade 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
31 de janeiro de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312138241
Aviso (extrato) n.º 5332/2019
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-63-ARH/2019, de âmbito
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível
inicial com vista ao exercício de atividades de investigação científica
na área científica de Biologia, subárea de Ecologia e Biodiversidade e
área de especialização Ecotoxicologia no âmbito do projeto de investigação “GOGOFROG-Alternative methods to animal experimentation
for amphibian risk assessment: cell lines and spermatozoa (referência
POCI-01-0145-FEDER-030718)”, suportado pelos orçamentos do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), 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

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
14 de fevereiro de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312148959
Aviso (extrato) n.º 5334/2019
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-98-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 Biologia ou áreas afins com vista ao desenvolvimento de
estratégias de valorização de pigmentos de cianobactérias como método
complementar de gestão de blooms cianobacterianos, através da otimização de condições de cultura, da aplicação do conceito de biorefinaria
e da exploração de aplicações para a biomassa remanescente, no âmbito
do projeto REFINECYANO — PTDC/BTA-BTA/30914/2017 (POCI-01-0145-FEDER-030914), 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 fevereiro de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312149193
Aviso (extrato) n.º 5335/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento
e contratação de Doutorado

Aviso (extrato) n.º 5333/2019

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-99-ARH/2019, de âmbito internacional,
para recrutamento de um lugar de Doutorado equiparado a Investigador
Auxiliar para o exercício de atividades de investigação científica na área
científica de Biologia com vista à avaliação de interações tróficas de
recursos marinhos em cenário de alterações climáticas, no âmbito do
Programa Integrado de IC&DT “Valorização Inteligente de Recursos
Biológicos Marinhos Endógenos num Clima em Mudança” (Centro-01-0145-FEDER-000018), suportado pelo orçamento do Programa
Operacional do Centro, na sua componente FEDER, e da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, na sua componente de Orçamento de
Estado. O investigador a contratar participará na orientação de alunos
de graduação e pós-graduação e em atividades de extensão e de disseminação do conhecimento.
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

Procedimento Concursal de Recrutamento
e contratação de Doutorado

21 de fevereiro de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312149217

31 de janeiro de 2019. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312138266

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-73-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 Ciências Biomédicas ou Biologia com vista à identificação
e caracterização de moléculas moduladoras de autofagia e imunidade,
no âmbito do projeto ID-PHAGY (n.º 028791), do iBiMED — Instituto
de Biomedicina, 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.

Aviso (extrato) n.º 5336/2019
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-97-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 Biotecnologia, Ciência e Engenharia dos Materiais e En-

