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T TP PL TC S E OT O

Dissertação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSIQ Anual  . . . . . . 1 620 405 60

 16 de julho de 2018. — O Reitor, Prof. Doutor António de Sousa Pereira.
311514736 

 Faculdade de Engenharia

Aviso (extrato) n.º 10711/2018

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 da presente 
publicação, do procedimento concursal de recrutamento e seleção de In-
vestigador doutorado para o exercício de atividades no âmbito do Projeto 
NVTrail  -Ruído e vibrações induzidas por tráfego ferroviário em túneis: 
uma abordagem integrada — Ref. POCI -01 -0145 -FEDER -029577, fi-
nanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
através do COMPETE2020 — Programa Operacional Competitividade 
e Internacionalização (POCI) e com o apoio financeiro da FCT/MC-
TES através de fundos nacionais (PIDDAC).A indicação dos requisitos 
formais de provimento, de 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

16 de julho de 2018. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João 
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.

311511577 

 Aviso (extrato) n.º 10712/2018

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 da presente 
publicação, do procedimento concursal de recrutamento e seleção de 
Investigador doutorado para o exercício de atividades no âmbito do 
Projeto de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico 
intitulado «BooST — Impulsionar a Bicicleta em Cidades Principian-
tes», com referência POCI -01 -0145 -FEDER -031479 financiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do 
COMPETE2020 — Programa Operacional Competitividade e Interna-
cionalização (POCI) e com o apoio financeiro da FCT/MCTES através 
de fundos nacionais (PIDDAC).A indicação dos requisitos formais de 
provimento, de 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/noti-
cias_geral.lista_noticias#gruponot12

16 de julho de 2018. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João 
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.

311511625 

 Aviso (extrato) n.º 10713/2018

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 da presente 
publicação, de procedimento concursal de recrutamento e seleção de 
um Investigador Doutorado para o exercício de atividades no âmbito do 
Projeto «Leito móvel simulado em fase gasosa para separação de metano 
e azoto» — NORTE -01 -0145 -FEDER -029384 financiado pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa 
Operacional Regional do Norte (NORTE 2020) 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

19 de julho de 2018. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João 
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.

311525411 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Despacho (extrato) n.º 7506/2018
Por despacho de 05 de março de 2018 do Reitor da Universidade de 

Trás -os -Montes e Alto Douro:
Prof. Doutor Carlos Alberto e Silva Venâncio — autorizada a cele-

bração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado como Professor Auxiliar desta Universidade, sendo remunerado 
pelo escalão 1 — índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos do-
centes universitários, com efeitos a 28 de junho de 2018, no seguimento 
da contratação anteriormente efetuada ao abrigo do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária.

16 de julho de 2018. — A Diretora dos Serviços de Recursos Huma-
nos, Eliana da Costa Barros.

311509917 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Despacho n.º 7507/2018
Considerar sem efeito o Despacho (extrato) n.º 7185/2018, do 

Instituto Politécnico de Setúbal, publicado no Diário da República 
n.º 144, 2.ª série, de 27 de julho de 2018, que não consta da nossa 
entidade.

30.07.2018. — O Presidente do IPP, Albano António de Sousa Varela 
e Silva.

311558525 


