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Diário da República, 2.ª série — N.º 80 — 24 de abril de 2019

nhor Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade de Lisboa, Professor Catedrático Doutor Manuel Meirinho,
foi autorizado o exercício de funções através da figura de mobilidade interna na categoria, na Direção-Geral das Atividades Económicas-DGAE,
da trabalhadora Carolina Antunes Barata Pires Vilela, Técnica Superior
do mapa de pessoal do mesmo Instituto, posicionada no nível 015 e
2.ª posição remuneratória da Tabela Remuneratória Única, com efeitos
a 01 de abril de 2019.
2 de abril de 2019. — O Diretor Executivo, Jorge Piteira Martins.
312209254
Despacho (extrato) n.º 4320/2019
Por despacho de 18 de julho de 2017 do Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, por
competência própria:
Doutora Isabel Alexandra de Oliveira David, Professora Auxiliar
em período experimental, pertencente ao mapa de pessoal docente do
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de
Lisboa, em regime de dedicação exclusiva, autorizada a manutenção do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na
mesma categoria, decorrido o período experimental, com efeitos a 12 de
setembro de 2017, mantendo o vencimento correspondente ao escalão 1,
índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes universitários.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

-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 área científica de Psicologia,
Ref.ª CTTI 71/19-CIPSI (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.
8 de abril de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312214843
Aviso n.º 7246/2019

Relatório final relativo à avaliação do período experimental
da Professora Auxiliar
Doutora Isabel Alexandra de Oliveira David

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 Área Científica/Subárea
Científica: Ciências da Vida e Saúde/ Biotecnologia e Saúde/Ciências
Alimentares, Ref.ª CTTI-76/19-CEB(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.

(art. 25.º do ECDU, na redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 205/2009 de 31 de agosto)

8 de abril de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312214908

Considerando que em face dos pareceres emitidos pelos Professores
deste Instituto, o Prof. Catedrático Doutor José Adelino de Campos
Maltez e Professor Associado, Doutor José Luís de Moura Jacinto,
nos termos do artigo 25.º do ECDU, na redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 205/2009, de 31 de agosto, em conjugação com o n.º 2 do artigo 7.º do
Regulamento relativo ao regime de vinculação e avaliação da atividade
desenvolvida durante o período experimental por professores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de Lisboa, aprovado pelo
Despacho Reitoral n.º 15262/2015, do Reitor da Universidade de Lisboa,
Prof. Cat. António Cruz Serra, datado de 7 de dezembro e publicado
no DR 2.ª série, n.º 248, de 21 de dezembro, o Conselho Científico do
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de
Lisboa, reunido a 22 de fevereiro de 2017, aprovou, por unanimidade,
a manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado na mesma categoria, findo o período experimental, da
Doutora Isabel Alexandra de Oliveira David.
18 de julho de 2017. — O Presidente, Prof. Cat. Manuel Meirinho.
312188543

Aviso n.º 7247/2019
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 Civil/Estruturas de Madeira, Ref.ª CTTI 59/19-ISISE (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.
8 de abril de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312214024
Aviso n.º 7248/2019

UNIVERSIDADE DO MINHO
Aviso n.º 7244/2019
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 área científica de
física e ciência dos materiais, Ref.ª CTTI-70/19-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.
8 de abril de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312215004
Aviso n.º 7245/2019
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-

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
Doutoramento em Ciência e Engenharia de Polímeros e Compósitos,
Ref.ª CTTI-58/19-IPC (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.
8 de abril de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
312213928
Aviso n.º 7249/2019
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

