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 Aviso n.º 10529/2018
Por delegação de competências do Conselho Científico foi aprovada 

a proposta de Júri para apreciação do processo de Reconhecimento de 
Habilitações ao nível de Doutoramento, requerido por Suresh Kumar 
Jakka:

Presidente: Presidente do Conselho Científico, por delegação de 
competências do Ex.mo Reitor da Universidade de Aveiro;

Vogais:
Doutora Maria Rute de Amorim e Sá Ferreira André, Professora 

Associada com Agregação, Universidade de Aveiro;
Doutor Manuel Jorge de Araújo Pereira Soares, Professor Auxiliar, 

Universidade de Aveiro;
Doutora Maria de Fátima Guimarães Cerqueira, Professora Auxiliar, 

Universidade do Minho.

5 de julho de 2018. — O Administrador, Jorge Baptista Lopes.
311507551 

 Aviso n.º 10530/2018
Por delegação de competências do Conselho Científico foi aprovada a 

proposta de Júri para apreciação do processo de Reconhecimento de Ha-
bilitações ao nível de Doutoramento, requerido por Sanjiban Santra:

Presidente:
Presidente do Conselho Científico, por delegação de competências 

do Exmo. Reitor da Universidade de Aveiro;

Vogais:
Doutor José Francisco da Silva Costa Rodrigues, Professor Catedrático 

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;
Doutor Vasile Staicu, Professor Catedrático, Departamento de Mate-

mática da Universidade de Aveiro;
Doutor Eugénio Alexandre Miguel Rocha, Professor Auxiliar, De-

partamento de Matemática da Universidade de Aveiro.

5 de julho de 2018. — O Administrador, Jorge Baptista Lopes.
311507535 

 Aviso n.º 10531/2018
Por delegação de competências do Conselho Científico foi aprovada 

a proposta de Júri para apreciação do processo de Reconhecimento 
de Habilitações ao nível de Doutoramento, requerido por Budhendra 
Kumar Singh:

Presidente: Presidente do Conselho Científico, por delegação de 
competências do Ex.mo Reitor da Universidade de Aveiro;

Vogais:
Doutor Luís Manuel Cadillon Martins Costa, Professor Associado 

com Agregação, Universidade de Aveiro;
Doutora Maria do Rosário Pimenta Correia, Professora Auxiliar, 

Universidade de Aveiro
Doutor Joaquim Agostinho Gomes Moreira, Professor Auxiliar com 

Agregação, Faculdade de Ciências, Universidade do Porto.

5 de julho de 2018. — O Administrador, Jorge Baptista Lopes.
311507576 

 Declaração de Retificação n.º 538/2018
Por ter saído com inexatidão a publicação inserta no Aviso 

n.º 8429//2018, publicado no Diário da República n.º 118, 2.ª série, de 
21 de junho de 2018, referente à proposta de Júri requerido pela Inves-
tigadora Principal, Doutora Célia dos Anjos Alves, para apreciação do 
processo prestação de Provas de Habilitação para o Exercício de Funções 
de Coordenação Científica, retifica -se o seguinte:

Onde se lê:
«Doutor João Paulo de Lemos Cabral de Sousa Fialho, Professor 

Catedrático, Universidade dos Açores;»

deve -se ler:
«Doutor Paulo João de Lemos Cabral de Sousa Fialho, Professor 

Catedrático, Universidade dos Açores;»

5 de julho de 2018. — O Administrador, Jorge Baptista Lopes.
311507487 

 Regulamento n.º 505/2018

Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes
da Universidade de Aveiro

O Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes da Universidade 
de Aveiro, Regulamento n.º 196/2013, publicado no Diário da República 
n.º 102, 2.ª série, de 28 de maio, define e regula o regime de prestação 
de serviço dos docentes da Universidade de Aveiro, independentemente 
da natureza do seu vínculo contratual, e de acordo com o regime con-
sagrado, na medida em que lhe seja aplicável, no Estatuto da Carreira 
Docente Universitária e no Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do 
Ensino Superior Politécnico.

Todavia, considerando as especificidades de determinadas áreas 
científicas, dimana -se como premente integrar também na lecionação 
especialistas que detenham especiais conhecimentos nessas áreas e 
que a sua percentagem de afetação se possa coadunar com a respetiva 
atividade profissional.

Nos termos do artigo 99.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, constata -se que 
esta alteração detém como benefício permitir a contratação de recursos 
humanos altamente qualificados que permitam trazer uma vertente 
mais aplicativa para determinados ciclos de estudos. Ponderados os 
benefícios e os custos imanentes às regras ora propostas, conclui -se que 
os benefícios são superiores.

Assim, ouvido o Conselho Científico, e promovida a discussão pú-
blica das alterações correspondentes, conforme estabelecido no n.º 3, do 
artigo 110.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, em harmonia com os 
normativos consagrados sobre esta matéria no Código do Procedimento 
Administrativo, em especial nos artigos 117.º e 118.º, e ouvidas as or-
ganizações sindicais, de acordo com o previsto no Estatuto da Carreira 
Docente Universitária e no Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do 
Ensino Superior Politécnico, é, nos termos das alíneas c), d) e n), do n.º 3, 
do artigo 23.º dos Estatutos da Universidade de Aveiro, homologados 
pelo Despacho Normativo n.º 1 -C/2017, de 19 de abril, publicado no 
Diário da República n.º 80, 2.ª série, de 24 de abril, aprovado, em 26 de 
julho de 2018, pelo Reitor da Universidade de Aveiro o seguinte:

Artigo 1.º
Alteração

É alterado o artigo 12.º do Regulamento de Prestação de Serviço dos 
Docentes, que passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 12.º
Tempo integral e tempo parcial

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — No regime de tempo parcial, o número total de horas de serviço 

semanal, incluindo aulas, sua preparação e apoio aos estudantes, é 
contratualmente fixado, sendo um número igual ou superior a 20 %.

4 — Em determinadas áreas científicas, devidamente identificadas 
através de deliberação do Conselho Científico, a percentagem identi-
ficada no número anterior pode ser igual ou superior a 10 %.

5 — [Anterior n.º 4.]»

Artigo 2.º
Entrada em vigor

O disposto no presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte 
ao da respetiva publicação no Diário da República.

26 de julho de 2018. — O Reitor da Universidade de Aveiro, 
Prof. Doutor Paulo Jorge Ferreira.

311546342 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Aviso n.º 10532/2018

Procedimento Concursal de Seleção Internacional
para a Contratação de Doutorado(a)

1 — Doutor António Carreto Fidalgo, professor catedrático e Reitor 
da Universidade da Beira Interior, faz saber que, pelo prazo de trinta 
dias úteis a contar do dia seguinte àquele em que o presente anúncio for 
publicado, se encontra aberto o concurso de seleção internacional para 
1 lugar de doutorado(a) para o exercício de atividades de investigação 
científica na área científica de Ciências da Saúde, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo pelo prazo de 
três anos, com vista ao desenvolvimento de atividades de Investigação 
no CICS -UBI, Centro de Investigação em Ciências da Saúde da Univer-
sidade da Beira Interior, em área de Hormonas e Metabolismo — Projeto 
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“GenoPit: Fatores de risco genético para os tumores da hipófise” (POCI-
-01 -0145 -FEDER -029489), cofinanciado na sua componente de Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa 
Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), e na sua 
componente nacional pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 
Pretende -se com este projeto de investigação: a) identificar mutações ger-
minativas em doentes portugueses com tumores hipofisários familiares; 
b) identificar mutações germinativas em doentes com macroadenomas 
hipofisários de início precoce; c) investigar as consequências funcio-
nais dessas mutações; d) determinar o efeito de variantes genómicas na 
suscetibilidade a tumores hipofisários esporádicos.

2 — Legislação aplicável: Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, 
com a redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, que aprova um 
regime de contratação de doutorados, destinado a estimular o emprego 
científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento (RJEC);

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.

3 — Nos termos do art. 16.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 proce-
dimento concursal está dispensado da autorização dos membros do Go-
verno responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, 
designadamente a referida no n.º 3 do artigo 7.º da LTFP; da obtenção 
do parecer prévio favorável dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e da Administração Pública, referido no n.º 5 do 
artigo 30.º da LTFP e do procedimento de recrutamento de trabalhadores 
em situação de requalificação, referido no artigo 265.º da LTFP.

4 — Em conformidade com o artigo 13.º do RJEC o júri do concurso 
tem a seguinte composição:

Presidente: Doutor Manuel Carlos Loureiro de Lemos, Professor 
Associado da Universidade da Beira Interior

Vogais:
Doutora Luiza Augusta Teresa Gil Breitnfeld Granadeiro, Professora 

Associada da Universidade da Beira Interior
Doutora Sílvia Cristina Cruz Marques Socorro, Professora Associada 

da Universidade da Beira Interior
Doutor Jorge Luiz dos Santos, Professor Auxiliar da Universidade 

da Beira Interior

5 — O local de trabalho situa -se na Universidade da Beira Interior.
6 — A remuneração mensal a atribuir é a prevista no n.º 1, alínea a) 

do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, com a redação dada pela 
Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, correspondente ao nível 33 da tabela 
remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 31 de 
dezembro, sendo de 2.128,34 Euros.

7 — Ao concurso podem ser opositores(as) candidatos(as) nacionais, 
estrangeiros(as) e apátridas que sejam titulares do grau de doutor(a) em 
Ciências da Saúde, ou área científica afim e detentores(as) de um currículo 
científico e profissional que revele um perfil adequado à atividade a desen-
volver. Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição de ensino 
superior estrangeira, o mesmo tem de obedecer ao disposto no Decreto -Lei 
n.º 341/2007, de 12 de outubro, devendo quaisquer formalidades aí esta-
belecidas estar cumpridas até à data do termo do prazo para a candidatura.

São requisitos especiais de admissão:
a) Experiência de utilização de equipamento de sequenciação de ADN 

por eletroforese capilar (método de Sanger).
b) Experiência laboratorial em outras técnicas de genética molecular, 

particularmente na identificação e interpretação de variantes genómicas.
c) Experiência de utilização de ferramentas bioinformáticas para a 

previsão das consequências funcionais de variantes genómicas.
d) Publicações científicas como primeiro autor (em revistas com fator 

de impacto), de trabalhos nas áreas da genética médica e que atestem as 
competências acima mencionadas.

e) Excelente domínio da língua inglesa falada e escrita.

8 — São requisitos gerais de admissão a concurso os definidos no ar-
tigo 17.º da LTFP e os requisitos especiais os definidos no ponto anterior.

9 — Nos termos do artigo 5.º do RJEC a seleção realiza -se através da 
avaliação do percurso científico e curricular dos candidatos.

10 — A avaliação do percurso científico e curricular incide sobre a 
relevância, qualidade e atualidade:

a) Da produção científica, tecnológica, cultural ou artística dos últimos 
cinco anos considerada mais relevante pelo candidato;

b) Das atividades de investigação aplicada, ou baseada na prática, 
desenvolvidas nos últimos cinco anos e consideradas de maior impacto 
pelo candidato;

c) Das atividades de extensão e de disseminação do conhecimento 
desenvolvidas nos últimos cinco anos, designadamente no contexto da 
promoção da cultura e das práticas científicas, consideradas de maior 
relevância pelo candidato;

d) Das atividades de gestão de programas de ciência, tecnologia e ino-
vação, ou da experiência na observação e monitorização do sistema cien-
tífico e tecnológico ou do ensino superior, em Portugal ou no estrangeiro.

11 — O período de cinco anos a que se refere o número anterior pode 
ser aumentado pelo júri, a pedido do candidato, quando fundamentado em 
suspensão da atividade científica por razões socialmente protegidas, nomea-
damente, por motivos de licença de parentalidade, doença grave prolongada, 
e outras situações de indisponibilidade para o trabalho legalmente tuteladas.

12 — São critérios de avaliação:
C1) Avaliação integrada da produção científica do/a candidato/a nos 

últimos cinco anos,
Relevância das publicações na área do projeto;
Experiência relevante na área do projeto mencionada no ponto 1;
Cumprimento dos requisitos específicos listados no ponto 7;
Participação como membro ou investigador principal da equipa de 

investigação de projetos científicos na área do projeto;

C2) Avaliação das atividades de investigação aplicada, ou baseada na 
prática, desenvolvidas nos últimos cinco anos e consideradas de maior 
impacto pelo candidato;

C3) Avaliação das atividades de extensão e de disseminação do conhe-
cimento, desenvolvidas nos últimos cinco anos, designadamente a coor-
denação ou participação em projetos de investigação aplicada, ou baseada 
na prática; ações de transferência de tecnologia; organização de eventos 
científicos; participação como orador em eventos de natureza cientí-
fica; participação em atividades de difusão e de divulgação da ciência:

Experiência em supervisão científica;
Participação como palestrante em eventos científicos;
Membro de comissões para a difusão e divulgação da ciência;

O peso de cada um dos subcritérios definidos será o seguinte:
C1) 50 %;C2) 25 %;C3) 25 %.

A classificação final (CF) será determinada pela seguinte fórmula:
CF = 50 %*C1+25 %*C2+ 25 %*C3.

13 — Não aplicável
14 — O sistema de classificação final dos candidatos é expresso 

numa escala de 0 a 20.
15 — O júri delibera através de votação nominal fundamentada de 

acordo com os critérios de seleção adotados e divulgados, não sendo 
permitidas abstenções.

16 — Das reuniões do júri são lavradas atas, que contêm um resumo 
do que nelas houver ocorrido, bem como os votos emitidos por cada um 
dos membros e respetiva fundamentação, sendo facultadas aos candidatos 
sempre que solicitadas.

17 — Após conclusão da aplicação dos critérios de seleção, o júri 
procede à elaboração da lista ordenada dos candidatos aprovados com 
a respetiva classificação.

18 — A deliberação final do júri é homologada pelo dirigente máximo 
da instituição a quem compete também decidir da contratação.

19 — Formalização das candidaturas:
19.1 — As candidaturas são formalizadas mediante requerimento, dis-

ponibilizado na página web da Universidade da Beira Interior, dirigido ao/a 
Presidente do Júri do concurso, onde conste a identificação deste aviso, 
nome completo, filiação, número e data do bilhete de identidade/Cartão de 
Cidadão/número de identificação civil, número de identificação fiscal, data 
e localidade de nascimento, estado civil, profissão, residência e endereço 
de contacto, incluindo endereço eletrónico e contacto telefónico.

19.2 — A candidatura é acompanhada dos documentos comprovativos 
das condições previstas no ponto 7 e 8 para admissão a este concurso, 
nomeadamente:

a) Cópia de certificado ou diploma;
b) Tese de doutoramento;
c) Curriculum vitae detalhado, e estruturado de acordo com os itens 

dos pontos 10 e 12;
d) Outros documentos relevantes para a avaliação da habilitação em 

área científica afim;
e) Outros documentos.

19.3 — Os candidatos apresentam os seus requerimentos e documen-
tos comprovativos, de preferência em suporte digital, em formato de 
PDF, presencialmente no CICS -UBI, Centro de Investigação em Ciências 
da Saúde da Universidade da Beira Interior (A/C Dr. Pedro Cabral), na 
Faculdade de Ciências da Saúde, Avenida Infante D. Henrique 6200 -506 
Covilhã, durante o horário de expediente, por via postal para a mesma 
morada ou para o endereço de correio eletrónico:cics@fcsaude.ubi.pt. 
Quando remetidas por via postal, o correio tem de ser registado, com 
aviso de receção, expedido até ao último dia do prazo de abertura do 
concurso, o qual se fixa em 30 dias úteis após publicação deste Aviso.

20 — São excluídos da admissão ao concurso os candidatos que 
formalizem incorretamente a sua candidatura ou que não comprovem 
os requisitos exigidos no presente concurso. Assiste ao júri a faculdade 
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de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações.

21 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

22 — A lista de candidatos admitidos e excluídos bem como a lista de 
classificação final são afixadas nas instalações da Faculdade de Ciências 
da Saúde, Avenida Infante D. Henrique 6200 -506 Covilhã, e publicitadas 
na página eletrónica da UBI, sendo os candidatos notificados por e -mail 
com recibo de entrega da notificação.

23 — Audiência Prévia e prazo para a Decisão Final: Nos termos do 
artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, após notifi-
cados, os candidatos têm 10 dias úteis para se pronunciar. Num prazo 
até 90 dias, contados a partir da data limite para a apresentação das 
candidaturas, são proferidas as decisões finais do júri.

24 — O presente concurso destina -se, exclusivamente, ao preenchi-
mento da vaga indicada, podendo ser feito cessar até a homologação 
da lista de ordenação final dos candidatos e caducando com a respetiva 
ocupação do posto de trabalho em oferta.

25 — Política de não discriminação e de igualdade de acesso: A Uni-
versidade da Beira Interior a promove ativamente uma política de não 
discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum candidato/a 
pode ser privilegiado/a, beneficiado/a, prejudicado/a ou privado/a de 
qualquer direito ou isento/a de qualquer dever em razão, nomeadamente, 
de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação 
familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, 
património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, do-
ença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, 
língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical.

26 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o candi-
dato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos devem decla-
rar no formulário de candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau 
de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão 
a utilizar no processo de seleção, nos termos do diploma supramencionado.

11 de julho de 2018. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
311506199 

 Despacho (extrato) n.º 7388/2018
Por despacho de 13 -6 -2018 do Reitor da Universidade da Beira In-

terior:
Doutor Francisco Tiago Antunes Paiva, autorizada a celebração do contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em regime de 
tenure e dedicação exclusiva, na categoria de Professor Associado na área 
disciplinar de Comunicação e Artes (Design), do mapa de pessoal da Univer-
sidade da Beira Interior, na sequência de procedimento concursal, com efeitos 
à data do despacho, com direito à remuneração de 3.601,03€, correspondente 
ao nível remuneratório entre o 61.º e 62.º da tabela Remuneratória Única.

13 -06 -2018. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
311509228 

 Despacho (extrato) n.º 7389/2018
Por despacho de 11 -7 -2018 do Reitor da Universidade da Beira Interior:
Doutor Nuno Gonçalo Coelho Costa Pombo, autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em período expe-
rimental e regime de exclusividade, na categoria de Professor Auxiliar, na 
área disciplinar de Informática, do mapa de pessoal da UBI, na sequência 
de procedimento concursal, com efeitos à data de 1 de agosto de 2018, com 
direito à remuneração de 3.191,82 €, situada entre o nível remuneratório 53 
e 54 do Estatuto Remuneratório do Pessoal Docente Universitário.

11 -7 -2018. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
311509293 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 10533/2018
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na sua redação atual, torna -se pú-
blico que a lista unitária de ordenação final dos candidatos apro-
vados, no âmbito do procedimento concursal comum destinado ao 
recrutamento para ocupação de um posto de trabalho da categoria 
de Técnico Superior, mediante a constituição de relação jurídica de 
emprego público a termo resolutivo incerto do mapa de pessoal da 
Universidade de Coimbra, Aviso n.º 2996/2018, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 46, de 06/03, foi homologada por despacho 
de 02/07/2018 do Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra 
Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva no uso de 

 Aviso n.º 10534/2018
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Por-

taria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na sua redação atual, torna -se público que 
a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito 
do procedimento concursal comum destinado ao recrutamento para 
ocupação de um posto de trabalho da categoria de Técnico Superior, 
mediante a constituição de relação jurídica de emprego público a termo 
resolutivo incerto do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, Aviso 
n.º 2997/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 
06/03, foi homologada por despacho de 02/07/2018 do Magnífico Reitor 
da Universidade de Coimbra Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de 
Carvalho e Silva no uso de competência própria, e afixada nas instala-
ções da Administração desta Universidade e disponibilizada na página 
eletrónica deste serviço (url: www.uc.pt/emprego).

Consideram -se ainda notificados do ato de homologação todos os 
candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da apli-
cação dos métodos de seleção.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)

11/07/2018. — A Chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.

311505583 

 Aviso n.º 10535/2018
Por despacho exarado, a 29/06/2018, pelo Magnífico Reitor da Universi-

dade de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, 
no uso de competência própria, foi autorizada a contratação da Doutora 
Maria Antónia da Silva Figueiredo Lopes e celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, como Professora Associada, 
com agregação, em regime de tenure, em dedicação exclusiva com o po-
sicionamento remuneratório entre o 69.º e o 70.º níveis remuneratórios da 
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro, a que corresponde a remuneração de € 4.010,24.

A contratação, com início a 06/07/2018, resulta da conclusão do 
concurso documental internacional destinado ao preenchimento de um 
posto de trabalho, na categoria de Professor Associado, do mapa de 
pessoal da Universidade de Coimbra, para desempenho de funções na 
Faculdade de Letras, aberto por Edital n.º 994/2017, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 249 de 29 de dezembro de 2017.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
12/07/2018. — A Chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvi-

mento de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.
311505607 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Declaração de Retificação n.º 539/2018
Por ter saído com inexatidão o despacho (extrato) n.º 6789/2018, de 12 de 

julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, retifica -se que:
Onde se lê: «[...] na categoria de professoras associadas [...]» deve 

ler -se: «[...] na categoria de professoras associadas com agregação [...]»;
Onde se lê: «[...] correspondente ao escalão 1, índice 220 [...]» deve 

ler -se: «[...] correspondente ao escalão 3, índice 250 do Estatuto re-
muneratório do pessoal docente universitário, nos termos do n.º 3 do 
artigo 42.º da Lei do OE 2015, cujos efeitos foram prorrogados pelo 
artigo 20.º da Lei do OE 2018.»

12/07/2018. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade Louro.

311503574 

competência própria, e afixada nas instalações da Administração desta 
Universidade e disponibilizada na página eletrónica deste serviço (url: 
www.uc.pt/emprego).

Consideram -se ainda notificados do ato de homologação todos os 
candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da apli-
cação dos métodos de seleção.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)

11/07/2018. — A Chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.

311505461 


