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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 -004 -dl -2018.

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

311251478 

 Aviso (extrato) n.º 4880/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento
e Contratação de Doutorado

Ref. DL 57 -009/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 in-
titulado Desenvolvimento de complexos de poliaminas cíclicas com 
interesse para aplicações de tomografia por emissão de positrões virem 
sendo exercidas pelo Senhor Doutor Luís Miguel Barroso Pereira Lima, 
cuja bolsa FCT tem a referência SFRH/BPD/73361/2010 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 con-
curso é o exercício de atividades de investigação científica pelo Senhor 
Doutor Luís Miguel Barroso Pereira Lima nos termos do mencionado 
preceito normativo, a decisão de abertura do concurso fica sem qualquer 
efeito caso o Senhor Doutor Luís Miguel Barroso Pereira Lima 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 Inorgânica;
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 -009 -dl -2018.

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

311251607 

 Serviços de Ação Social

Despacho n.º 3718/2018
Considerando que a organização e funcionamento dos Serviços de 

Ação Social da Universidade Nova de Lisboa (SASNOVA) são definidos 
por regulamento próprio, conforme estabelecem os Estatutos Univer-

sidade Nova de Lisboa, aprovados por Despacho Normativo 2/2017, 
de 2 de maio, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 91 de 11 de maio; con-
siderando a necessidade de proceder a uma restruturação orgânica dos 
SASNOVA, face às alterações introduzidas nos Estatutos da Univer-
sidade, agora em regime fundacional, aprovo nos termos do disposto 
no n.º 9 do artigo 37.º, do Despacho Normativo 2/2017, o presente 
Regulamento Orgânico dos SASNOVA.

20 -03 -2018. — A Administradora dos SASNOVA, Maria Teresa 
Lemos.

Regulamento Orgânico dos Serviços de Ação Social 
da Universidade Nova de Lisboa (SASNOVA)

CAPÍTULO I

Identidade e atribuições

Artigo 1.º
Identidade e natureza jurídica

Os Serviços de Ação Social da Universidade Nova de Lisboa (SAS-
NOVA), são um serviço autónomo da Universidade vocacionado para 
assegurar as funções da ação social escolar e gozam de autonomia admi-
nistrativa e financeira, funcionando nos termos do presente regulamento 
e demais legislação aplicável.

Artigo 2.º
Missão

1 — Os SASNOVA têm por missão a execução da política de ação 
social escolar da Universidade Nova de Lisboa, de modo a melhorar 
as possibilidades de sucesso educativo dos estudantes e garantir que 
nenhum estudante é excluído do ensino superior por incapacidade 
financeira.

2 — No âmbito das suas atribuições, compete aos SASNOVA con-
ceder apoios aos estudantes nas seguintes modalidades:

a) Apoios diretos, que incluem a atribuição de bolsas de estudo e a 
atribuição de auxílios de emergência;

b) Apoios indiretos, que incluem alimentação e alojamento; acesso 
a serviços de saúde; apoio às atividades desportivas e culturais, bem 
como o acesso a outros apoios educativos.

3 — São beneficiários de apoios indiretos todos os docentes, investi-
gadores e colaboradores da Universidade Nova de Lisboa.

4 — Os SASNOVA poderão ainda incentivar outras modalidades de 
apoios, tais como:

a) Conceder apoios a estudantes com necessidades educativas espe-
ciais, designadamente aos portadores de deficiência;

b) Outras bolsas de estudo, bem como prémios a estudantes que se 
distingam em áreas sociais, culturais, desportivas ou outras.

5 — Os SASNOVA estimulam, no âmbito da responsabilidade social 
e em articulação com as unidades orgânicas da Universidade Nova de 
Lisboa, a participação dos estudantes na vida ativa em condições ade-
quadas ao desenvolvimento simultâneo com o seu percurso académico, 
num contexto de aproximação à sociedade civil.

CAPÍTULO II

Órgãos e Administrador

Artigo 3.º
Dos órgãos

São órgãos dos SASNOVA o Conselho de Gestão e o Conselho de 
Ação Social.

Artigo 4.º
Conselho de Ação Social

1 — O Conselho de Ação Social (CAS) é o órgão superior de gestão 
de ação social escolar da Universidade Nova de Lisboa, presidido pelo 
Reitor e constituído pelo Administrador dos Serviços de Ação Social 
e por dois representantes do Conselho de Estudantes, um dos quais 
bolseiro.


