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Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, e tendo em conta o regime 
jurídico para que remete, constante do mesmo diploma legal, encontra-
-se aberto um procedimento concursal de seleção internacional para o 
preenchimento de um lugar de doutorado para o exercício de atividades 
de investigação científica financiadas por fundos nacionais através da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., com o seguinte enqua-
dramento e especificações:

Enquadramento:
a) A decisão de abertura do procedimento concursal é suscitada pelo 

facto das atividades de investigação científica relativas ao projeto in-
titulado Structural and thermodynamic basis of mechanistic and ap-
plied aspects of metalloproteins virem sendo exercidas pela Senhora 
Doutora Célia Marisa Costa Figueiredo Silveira, cuja bolsa FCT tem a 
referência SFRH/BPD/79566/2011 preenchendo as condições constantes 
do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto.

b) Tendo em conta que a causa legal da decisão de abertura do concurso 
é o exercício de atividades de investigação científica pela Senhora Dou-
tora Célia Marisa Costa Figueiredo Silveira nos termos do mencionado 
preceito normativo, a decisão de abertura do concurso fica sem qualquer 
efeito caso a Senhora Doutora Célia Marisa Costa Figueiredo Silveira 
não apresente candidatura.

c) A execução do contrato de trabalho a termo resolutivo incerto 
celebrado na sequência do procedimento concursal depende da prévia 
celebração e aplicação do contrato de desenvolvimento entre o ITQB 
NOVA e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., habilitando o 
financiamento e o correspondente cabimento orçamental.

Requisitos gerais da candidatura:
a) Pessoas nacionais, estrangeiras e apátridas, titulares de grau de 

Doutor em Química Sustentável;
b) Detentores(as) de um currículo científico e profissional que revele 

um perfil adequado à atividade a desenvolver.
Contrato e Categoria:
A contratação é efetuada através de contrato a termo resolutivo in-

certo nos termos do Código de Trabalho, como Doutorado, Nível 33 da 
tabela retributiva única (TRU), de acordo com o Decreto Regulamentar 
n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro.

Prazo de candidatura:
O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis, a contar 

do dia seguinte ao da publicação no Diário da República.

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/dl -57 -005 -dl -2018.

27 de março de 2018. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Doutor 
Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.

311251518 

 Aviso (extrato) n.º 4873/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e Contratação de Doutorado

Ref. DL 57 -006/DL/2018
Por despacho reitoral de 21 de março de 2018 foi autorizada a abertura 

de um procedimento concursal nos termos do disposto no artigo 23.º do 
Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, e tendo em conta o regime 
jurídico para que remete, constante do mesmo diploma legal, encontra-
-se aberto um procedimento concursal de seleção internacional para o 
preenchimento de um lugar de doutorado para o exercício de atividades 
de investigação científica financiadas por fundos nacionais através da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., com o seguinte enqua-
dramento e especificações:

Enquadramento:
a) A decisão de abertura do procedimento concursal é suscitada pelo 

facto das atividades de investigação científica relativas ao projeto inti-
tulado Predicting the partitioning coefficients of biomolecules in aqueos 
two phase system virem sendo exercidas pela Senhora Doutora Dragana 
Popovic Correia de Barros, cuja bolsa FCT tem a referência SFRH/
BPD/70409/2010 preenchendo as condições constantes do artigo 23.º 
do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto.

b) Tendo em conta que a causa legal da decisão de abertura do concurso 
é o exercício de atividades de investigação científica pela Senhora Dou-

tora Dragana Popovic Correia de Barros nos termos do mencionado 
preceito normativo, a decisão de abertura do concurso fica sem qualquer 
efeito caso a Senhora Doutora Dragana Popovic Correia de Barros não 
apresente candidatura.

c) A execução do contrato de trabalho a termo resolutivo incerto 
celebrado na sequência do procedimento concursal depende da prévia 
celebração e aplicação do contrato de desenvolvimento entre o ITQB 
NOVA e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., habilitando o 
financiamento e o correspondente cabimento orçamental.

Requisitos gerais da candidatura:
a) Pessoas nacionais, estrangeiras e apátridas, titulares de grau de 

Doutor em Biotecnologia;
b) Detentores(as) de um currículo científico e profissional que revele 

um perfil adequado à atividade a desenvolver.

Contrato e Categoria:
A contratação é efetuada através de contrato a termo resolutivo in-

certo nos termos do Código de Trabalho, como Doutorado, Nível 33 da 
tabela retributiva única (TRU), de acordo com o Decreto Regulamentar 
n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro.

Prazo de candidatura:
O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis, a contar 

do dia seguinte ao da publicação no Diário da República.

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/dl -57 -006 -dl -2018.

27 de março de 2018. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Dou-
tor Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.

311251534 

 Aviso (extrato) n.º 4874/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e Contratação de Doutorado

Ref. DL 57 -011/DL/2018
Por despacho reitoral de 21 de março de 2018 foi autorizada a abertura 

de um procedimento concursal
Nos termos do disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 

de 29 de agosto, e tendo em conta o regime jurídico para que remete, 
constante do mesmo diploma legal, encontra -se aberto um procedimento 
concursal de seleção internacional para o preenchimento de um lugar 
de doutorado para o exercício de atividades de investigação científica 
financiadas por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia, I. P., com o seguinte enquadramento e especificações:

Enquadramento:
a) A decisão de abertura do procedimento concursal é suscitada 

pelo facto das atividades de investigação científica relativas ao projeto 
intitulado Sulfate -reducing bacteria (SRB) as new microorganisms 
for bioremediation of pharmaceutical wastes virem sendo exercidas 
pela Senhora Doutora Mónica Sofia Furtado Martins Neves, cuja 
bolsa FCT tem a referência SFRH/BPD/76707/2011 preenchendo as 
condições constantes do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 
29 de agosto.

b) Tendo em conta que a causa legal da decisão de abertura do con-
curso é o exercício de atividades de investigação científica pela Senhora 
Doutora Mónica Sofia Furtado Martins Neves nos termos do mencionado 
preceito normativo, a decisão de abertura do concurso fica sem qualquer 
efeito caso a Senhora Doutora Mónica Sofia Furtado Martins Neves não 
apresente candidatura.

c) A execução do contrato de trabalho a termo resolutivo incerto 
celebrado na sequência do procedimento concursal depende da prévia 
celebração e aplicação do contrato de desenvolvimento entre o ITQB 
NOVA e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., habilitando o 
financiamento e o correspondente cabimento orçamental.

Requisitos gerais da candidatura:
a) Pessoas nacionais, estrangeiras e apátridas, titulares de grau de 

Doutor em Ciências Biotecnológicas;
b) Detentores(as) de um currículo científico e profissional que revele 

um perfil adequado à atividade a desenvolver.


