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PARTE C
TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Autoridade para as Condições do Trabalho
Aviso n.º 7529-A/2019
Concurso interno de ingresso para preenchimento de 37 postos de
trabalho e constituição de reserva de recrutamento para 5 postos
de trabalho, na categoria de inspetor, da carreira de inspetor
superior do mapa de pessoal da Autoridade para as Condições
do Trabalho — Alteração da composição de júri.
Nos termos do n.º 6 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
julho, torna-se público que, por despacho da Senhora Inspetora-Geral
da ACT, Dr.ª Luísa Guimarães, de 10 de abril de 2019, foi alterada a
composição do júri do concurso interno de ingresso para preenchimento
de 37 postos de trabalho e constituição de reserva de recrutamento
para 5 postos de trabalho, na categoria de inspetor, da carreira de inspetor superior do mapa de pessoal da Autoridade para as Condições do

Trabalho, publicado através do Aviso n.º 5556-A/2015, no Diário da
República n.º 98, 2.ª série, de 21 de maio de 2015, passando o mesmo
a ter a seguinte composição:
Presidente: Maria de Lurdes Rebelo Costa Padrão, Diretora do Centro
Local do Mondego;
1.ª Vogal efetiva: Ana Isabel Respeita Canejo Machado, Diretora do
Centro Local do Alentejo Central;
2.ª Vogal efetiva: Cristina Isabel dos Santos Aguiar Fontinha, Inspetora
Principal, afeta ao Centro Local da Península de Setúbal;
1.º Vogal suplente: José Manuel Pinto Fernandes, Diretor do Centro
Local do Douro;
2.ª Vogal suplente: Luísa Maria Assureira Lopo Ferreira Sebastião,
Inspetora superior, afeta ao Centro local do Mondego.
A presidente do júri será substituída nas suas faltas e impedimentos
pela primeira vogal efetiva.
Nos termos do n.º 7, do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
julho, o novo júri dará continuidade às operações do concurso.
26 de abril de 2019. — A Subinspetora-Geral, Maria Fernanda Ferreira Campos.
312255205

PARTE E
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Aviso (extrato) n.º 7529-C/2019

Instituto de Tecnologia Química
e Biológica António Xavier

Procedimento Concursal de Recrutamento
e Contratação de Doutorado

Aviso (extrato) n.º 7529-B/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento
e Contratação de Doutorado
Ref. 31026-08-2019-FCT
Por despacho reitoral de 15 de abril de 2019 foi autorizada a abertura
de um procedimento concursal de seleção internacional, ao abrigo do
regime de contratação de doutorados, Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de
agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, para preenchimento de um lugar
de doutorado, no âmbito do projeto financiado pela FCT, intitulado
“Biossensores e biorreatores eletroquímicos baseados em oxidorredutases: design orientado pela caracterização biofísica das proteínas”, com
a ref.ª PTDC/BIA-BFS/31026/2017.
Formação Académica: Doutoramento em Química, Bioquímica ou
áreas relacionadas.
Requisitos Gerais da candidatura:
Doutoramento em Química, Bioquímica ou áreas relacionadas;
Excelentes conhecimentos de língua Inglesa falada e escrita.
Categoria e legislação aplicável:

Ref. 30703-14-2019-FCT
Por despacho reitoral de 15 de abril de 2019 foi autorizada a abertura
de um procedimento concursal de seleção internacional, ao abrigo do
regime de contratação de doutorados, Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de
agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, para preenchimento de um lugar
de doutorado, no âmbito do projeto financiado pela FCT, intitulado
“STOPneumo — Targeted approaches to contain pneumococcal disease”,
com a ref.ª PTDC/BIA-MIC/30703/2017.
Formação Académica: Doutoramento em Ciências Biológicas (Biologia Molecular, Genética Molecular ou áreas relacionadas).
Requisitos gerais da candidatura:
1) Doutoramento em Ciências Biológicas (Biologia Molecular, Genética Molecular ou áreas relacionadas);
2) Excelente capacidade de planeamento e organização;
3) Excelente capacidade comunicação;
4) Resiliência, espírito crítico e capacidade de trabalhar autonomamente;
5) Sensibilidade e motivação para trabalhar numa equipa multidisciplinar;
6) Domínio do inglês falado e escrito.
Categoria e legislação aplicável:

Doutorado, Nível 33 da tabela retributiva única (TRU), de acordo com
o Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017, de 29 de dezembro.

Doutorado, Nível 33 da tabela retributiva única (TRU), de acordo com
o Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017, de 29 de dezembro.

O prazo para apresentação de candidaturas tem início no dia seguinte ao da publicação no Diário da República e o Aviso integral
deste procedimento estará disponível na página eletrónica da FCT
http://www.eracareers.pt/, na página https://euraxess.ec.europa.eu/ e
na página eletrónica do ITQB NOVA http://www.itqb.unl.pt/jobs

O prazo para apresentação de candidaturas tem início no dia seguinte ao da publicação no Diário da República e o Aviso integral
deste procedimento estará disponível na página eletrónica da FCT
http://www.eracareers.pt/, na página https://euraxess.ec.europa.eu/ e
na página eletrónica do ITQB NOVA http://www.itqb.unl.pt/jobs

24 de abril de 2019. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Doutor
Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.
312251836

24 de abril de 2019. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Doutor
Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.
312251828

