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Diário da República, 2.ª série — N.º 68 — 5 de abril de 2019
de honra, que reúne os requisitos previstos no artigo 17.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, bem como os exigidos no artigo 41.º do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, republicado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de
31 de agosto, que preenche todos os requisitos de admissão ao presente
concurso que vêm previstos na Lei, em especial no capítulo IV do Estatuto da Carreira Docente Universitária, os Regulamentos, em especial
no Regulamento Geral de Concursos para Recrutamento de Professores
Catedráticos, Associados e Auxiliares da Universidade de Lisboa, e no
presente edital.
O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas
declarações implica a sua exclusão do presente concurso, sem prejuízo
da participação à entidade competente para efeitos de procedimento
criminal.
O declarante tem pleno conhecimento de que, caso venha a ser colocado em lugar elegível para contratação na ordenação final homologada
do presente concurso, dispõe de um prazo improrrogável de 10 dias
úteis, contados da notificação daquela ordenação final, para apresentar,
no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, documentos
comprovativos de que possui os requisitos exigidos para admissão ao
presente concurso.
O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação
dos documentos comprovativos referidos no parágrafo anterior, por
motivo que lhe seja imputável, determina a sua exclusão do presente
concurso.
… (local), … (data).
… (assinatura).
27 de março de 2019. — O Presidente, Professor Doutor Arlindo
Manuel Limede de Oliveira.
312178734

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso n.º 6260/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício
de atividades de investigação científica na (s) área (s) científica (s) de
Ciências Biológicas, Refª CTTI-42/19-CBMA (1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
26 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312174902
Aviso n.º 6261/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício
de atividades de investigação científica na(s) área(s) científica(s) de
Física e Ciência de Materiais, Ref.ª CTTI—45/19-CF(1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
26 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312175518

Aviso (extrato) n.º 6258/2019
Por Despacho n.º 39/R/2019, do Reitor da Universidade da Madeira,
Professor Doutor José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo, datado
de 01 de março, e na sequência do concurso documental, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 158 de 17 de agosto, sob o edital
n.º 780/2018, e de acordo com os artigos 5.º e 10.º- B do Estatuto da
Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico e nos termos do artigo 27.º, n.º 1, alíneas i) e t) dos Estatutos da Universidade
da Madeira, autorizo a celebração do contrato trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com um período experimental de
cinco anos, da docente Rossana Andreia Neves dos Santos, como Professor Adjunto da Universidade da Madeira, com efeitos a partir de 01
de março de 2019.
26 de março de 2019. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
312176117

UNIVERSIDADE DO MINHO
Aviso n.º 6259/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento
concursal de recrutamento e seleção de 1 doutorado(a) para o exercício
de atividades de investigação científica na (s) área (s) científica (s) de
Engenharia Mecânica, Refª CTTI-56/19-CBFP(1).
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público (BEP).
O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Documents.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.
26 de março de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312174976

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Médicas
Edital n.º 482/2019
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 11.º, do Decreto-Lei
n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de
julho, faz-se saber que, por despacho de 27 de fevereiro de 2019 do
Reitor da UNL, Professor Doutor João Sàágua, está aberto, pelo prazo
de 15 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital,
procedimento de recrutamento para um posto de trabalho de Investigador
Principal na área de ensino e investigação de Medicina Celular e Molecular para a Faculdade de Ciências Médicas| NOVA Medical School
desta Universidade, desta Universidade.
O presente procedimento de recrutamento é documental, tem caráter
internacional e rege-se pelas disposições constantes dos artigos 18.º
e 20.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei
n.º 57/2017, de 19 de julho.
O presente concurso é aberto ao abrigo do contrato programa para
apoio ao desenvolvimento de atividades de I&D, celebrado entre a FCT,
I. P., e a UNL e em conformidade com o previsto no n.º 4 do artigo 28.º
do regulamento do emprego científico (REC), publicado no DR pelo
regulamento n.º 607-A/2017 de 22 de novembro.
I — Despacho de autorização do Reitor — O presente concurso foi
aberto por despacho de 27 fevereiro de 2019 do Reitor da UNL, proferido após a celebração do acima referido contrato programa entre a
FCT, I. P., e a UNL, a confirmação da existência de adequado cabimento
orçamental e de que o posto de trabalho agora concursado se encontra
previsto no mapa de pessoal da Faculdade de Ciências Médicas| NOVA
Medical School e aí caracterizado pela categoria.
II — Descrição do posto de trabalho:
1 — Local de Trabalho:
Faculdade Ciências Médicas|NOVA Medical School
Camp. Mártires da Pátria, 130
1169-056 Lisboa

