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http://www.eracareers.pt/, na página https://euraxess.ec.europa.eu/ e
na página eletrónica do ITQB NOVA http://www.itqb.unl.pt/jobs
13 de fevereiro de 2019. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Doutor Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.
312230249

Prof. Doutora Cristina Maria Pinto Albuquerque. Em caso de falta, impedimento ou incapacidade temporária da Vice-Reitora designada, nos
termos da alínea b) do artigo 3.º do Regimento do Conselho de Gestão
dos SASUC, aprovado pela Deliberação n.º 705/2017, de 27 de junho, do
Conselho de Gestão dos SASUC, designo a Vice-Reitora, Prof. Doutora
Cláudia Margarida Gonçalves Cavadas para a substituir.
1 de março de 2019. — O Reitor, Amílcar Falcão.

UNIVERSIDADE DO PORTO
Faculdade de Engenharia
Aviso (extrato) n.º 7779/2019
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 “LaNSiloT — Implementação de
novos tratamentos para siloxanos: estudo da qualidade do efluente,
lamas e ar nas ETARs e melhoria da produção de biogás em ETARs”,
com a referência POCI-01-0145-FEDER-032084, 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
15 de abril de 2019. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.
312229691

Faculdade de Medicina
Aviso (extrato) n.º 7780/2019
Procedimento concursal de seleção internacional
de um/a Investigador/a doutorado/a
no âmbito do projeto ‘MEMORYSTIM’ (2.º concurso)
1 — Por despacho de 4 de fevereiro de 2019 do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), e nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei
n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-se público que se encontra aberto um
procedimento concursal de seleção internacional para a contratação de
um/a Investigador/a doutorado/a, no âmbito do projeto ‘MEMORYSTIM — Modulação optogenética da sinalização GABAérgica e dopaminérgica do córtex préfrontal para a reversão de défices cognitivos
relacionados com dor crónica’ (ref.as POCI-01-0145-FEDER-028181;
PTDC/MED-NEU/28181/2017), pelo prazo de quinze dias úteis a contar
da data de publicação do presente Aviso.
2 — O Aviso integral deste procedimento encontra-se disponível na
Bolsa de Emprego Público (BEP), no portal Eracareers, na página de
Recrutamentos da U.Porto (https://sigarra.up.pt/spup/pt/noticias_geral.
lista_noticias) e no sítio da Internet da FMUP.
4 de fevereiro de 2019. — O Diretor da FMUP, Professor Doutor Altamiro da Costa Pereira.
312230298

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.º 4588/2019
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º dos Regulamento
Geral dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra (SASUC),
o Conselho de Gestão dos SASUC é composto pelo Reitor, que preside, do
Administrador dos SASUC e por um Vice-Reitor a designar pelo Reitor,
designo, para integrar o Conselho de Gestão dos SASUC, a Vice-Reitora,
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Aviso n.º 7781/2019
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 71/2018,
de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2019
(LOE2019) e para os efeitos previstos nos n.os 1 e 4 do artigo 30.º e
no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação
(adiante LTFP) e no n.º 3 do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, torna-se público que, por despacho de 22 de março de 2019 do
Vice-Presidente do Politécnico de Leiria, foi autorizada a abertura, pelo
período de dez dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, de procedimento concursal comum com vista à
ocupação de três postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa
de pessoal do Instituto Politécnico de Leiria, na carreira e categoria de
assistente técnico, para o exercício de funções no Politécnico de Leiria,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
2 — Foi efetuado o procedimento prévio previsto no artigo 34.º do
regime da valorização profissional dos trabalhadores com vínculo de
emprego público aprovado em anexo à Lei n.º 25/2017, de 30 de maio
na sua redação atual, ao que veio o INA responder em 18/03/2019 não
existirem trabalhadores em situação de requalificação com o perfil
identificado.
3 — Para os efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, declara-se não estarem constituídas
reservas de recrutamento no próprio organismo, tendo sido efetuada
consulta à Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas (INA) enquanto Entidade Centralizada para Constituição de
Reservas de Recrutamento (ECCRC), a qual declarou em 15/03/2019
a inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer candidato com
o perfil adequado ao posto de trabalho a ocupar, em virtude de ainda
não ter decorrido qualquer procedimento concursal para constituição
de reservas de recrutamento.
4 — Caraterização do posto de trabalho: três postos de trabalho na categoria e carreira geral de Assistente Técnico para o exercício de funções
no Politécnico de Leiria, correspondentes ao grau de complexidade 2, em
conformidade com o previsto no anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:
Assegurar o atendimento e informação ao público interno e externo,
o registo, redação, classificação e arquivo de expediente e outras formas
de comunicação; o tratamento de informação, recolhendo e efetuando
análises estatísticas elementares e elaborando mapas; recolha, exame,
conferência e tramitação dos processos distribuídos àqueles serviços,
anotando faltas ou anomalias e providenciando pela sua correção e
andamento, através de ofícios, informações ou notas, em conformidade
com a legislação existente.
5 — Legislação aplicável: O presente procedimento concursal obedece
ao disposto nos seguintes diplomas legais:
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na sua redação atual (LTFP) e Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que
aprovou o Orçamento de Estado para 2019 (LOE2019).
6 — Prazo de validade: nos termos do n.º 2 do artigo 40.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o procedimento concursal é válido para
ocupação de idênticos postos de trabalho, a ocorrer no prazo máximo de
18 meses contados da data de homologação da lista de ordenação final
do presente procedimento (reserva de recrutamento interna).
7 — Posto de trabalho a ocupar e modalidade da relação jurídica:
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado.
8 — Local de trabalho: Politécnico de Leiria.
9 — Posicionamento remuneratório: O posicionamento remuneratório
consiste na 1.ª posição remuneratória da categoria de assistente técnico, a
que corresponde o montante pecuniário de €683,13 (seiscentos e oitenta
e três euros e treze cêntimos).

