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 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Serviços Académicos

Despacho n.º 8022/2017
Por despacho reitoral de 5 de julho de 2017, da Universidade do Al-

garve, foram nomeados os seguintes professores para fazerem parte do 
júri, referente ao pedido de equivalência de habilitações estrangeiras ao 
grau de mestre em Neurociências Cognitivas e Neuropsicologia — Neu-
ropsicologia, requeridas por Thirzá Baptista Frison.

Presidente: Doutora Alexandra Isabel Dias Reis, Professora Asso-
ciada com agregação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade do Algarve.

Vogais:
Doutor Luís Miguel Madeira Faísca, Professor Associado da Facul-

dade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve;
Doutora Ana Luísa Nunes Raposo, Professora Auxiliar da Faculdade 

de Psicologia da Universidade de Lisboa.
17/08/2017. — A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Carlos 

Ferreira.
310725075 

 Despacho n.º 8023/2017
Por despacho reitoral de 17 de agosto de 2017, da Universidade do 

Algarve, foram nomeados os seguintes professores para fazerem parte 
dos júris, referente aos pedidos de equivalência de habilitações estran-
geiras ao grau de Mestre — mestrado integrado em Medicina.

Presidente: Doutora Maria Cristina Granja Teixeira dos Santos, Pro-
fessora Catedrática do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina 
da Universidade do Algarve.

Vogais:
Doutor Luiz Miguel de Mendonça Soares Santiago, Professor Asso-

ciado convidado da Universidade da Beira Interior;
Doutora Dina Brígida Pereira Gaspar, Professora Auxiliar do De-

partamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do 
Algarve.

18.08.2017. — A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Carlos 
Ferreira.

310727043 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso (extrato) n.º 10566/2017

Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 
29 de agosto, torna-se público que a Universidade de Aveiro, vai proceder 
à abertura, pelo prazo de vinte dias úteis a contar da presente publicação, 
do concurso Ref.ª CDL -CTTRI -70 -ARH/2017, de âmbito internacio-
nal, para recrutamento de um lugar de Doutorado para o exercício de 
atividades de investigação científica nas áreas científicas de Bioquí-
mica, Biotecnologia e Biologia, no âmbito do projeto  AgroForWealth: 
Biorrefinação de subprodutos agrícolas e florestais: uma estratégia de 
valorização de recursos para o bem -estar social e a sustentabilidade, 
(CENTRO -01 -0145 -FEDER — 000001), com experiência demonstrada 
no desenho, implementação e interpretação de ensaios in vitro e in vivo, 
para avaliação de efeitos benéficos para a saúde.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sitio eletrónico da Univer-
sidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052

25 de julho de 2017. — O Reitor, Professor Doutor Manuel António 
Cotão de Assunção.

310765495 

 Aviso (extrato) n.º 10567/2017

Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, torna-se público que a Universidade de Aveiro, vai 
proceder à abertura, pelo prazo de vinte dias úteis a contar da presente 
publicação, do concurso Ref.ª CDL -CTTRI -75 -ARH/2017, de âmbito 
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado para o 
exercício de atividades de investigação científica na área científica de 
Radioastronomia, com vista ao desenvolvimento das seguintes atividades 
de investigação nesta área na Infraestrutura de Investigação ENGAGE 
SKA, com a ref. POCI -01 -0145 -FEDER — 022217, financiado pelo 
“Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COM-
PETE 2020)”, na componente FEDER, e pela “Fundação para a Ciência 
e Tecnologia, I. P.”. Consideram -se as atividades a desenvolver:

Radioastronomia e interferometria com o Square Kilometre Array 
(SKA);

Desenvolvimento de catálogos extragaláticos com técnicas de Very 
Long Baseline Interferometry (VLBI) services;

Desenvolvimento de aplicações astrométricas com técnicas VLBI de 
precursores SKA, com enfoque na navegação espacial;

Participação nos Consórcios de Pré -Construção do SKA e Grupos 
de Trabalho Científicos;

Participação nos projetos de E -Infraestruturas (H2020) relacionados 
com o SKA;

Supervisão de estudantes e jovens investigadores.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sitio eletrónico da Univer-
sidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052

1 de setembro de 2017. — O Reitor, Professor Doutor Manuel António 
Cotão de Assunção.

310765332 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 10568/2017
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 atual redação, torna -se público 
que, a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, no 
âmbito do procedimento concursal comum, a termo resolutivo incerto, 
publicado pelo Aviso n.º 11269/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 177, de 14/09, retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 943/2016, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de 
23/09, foi homologada por despacho, de 12/07/2017 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 (http://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)
19 de julho de 2017. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 

Humanos, Elsa Marques.
310725659 

 Aviso n.º 10569/2017
Nos termos do artigo 19.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 do Vice -Reitor, Prof. Doutor Luís Filipe 
Menezes, de 30/06/2017, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis 
contados a partir da data de publicação do presente Aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum para ocupação de um posto 
de trabalho da categoria de Técnico Superior, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, do mapa de 
pessoal da Universidade de Coimbra.


