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 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho n.º 4048/2017
Nos termos do n.º 6 e n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, dada a vacatura 
do cargo previsto no artigo 26.º do Regulamento da Estrutura Orgânica 
da Universidade Aberta, Regulamento n.º 489/2014, publicado no DR, 
2.ª série, n.º 210, de 30 de outubro de 2014, alterado e republicado pelo 
Regulamento n.º 570/2015, publicado no DR, 2.ª série, n.º 162, de 20 de 
agosto de 2015, nomeio, na sequência de Procedimento Concursal para 
o Cargo de Chefe de Divisão do Gabinete de Planeamento, Avaliação e 
Qualidade (GPAQ) da Universidade Aberta, cargo de direção intermé-
dia de 2.º grau, a Licenciada Rita Maria Lopes de Sousa e Sereno, que 
preenche os requisitos legais e detém o perfil profissional adequado ao 
desempenho das funções inerentes ao cargo, comprovado pelos conhe-
cimentos e competências demonstrados.

Nota curricular
Rita Maria Lopes de Sousa e Sereno, licenciada em Gestão de Re-

cursos Humanos pela Escola Superior de Ciências Empresariais, do 
Instituto Politécnico de Setúbal, em 2003, pós graduada em Gestores 
da Formação para a Administração Local, organizado em colaboração 
com o CEFA — Centro de Estudos e Formação Autárquica (2007) e 
Segurança e Higiene no Trabalho, cofinanciado pelo IDICT (2005) am-
bos pela Escola Superior supra referida. Possui o certificado de Aptidão 
Profissional, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (2007), 
o FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, promovido 
pelo INA — Instituto Nacional de Administração (2012) e a forma-
ção de auditora interna da qualidade ISO 9001, pela APCER (2012).

Nomeada em regime de substituição por urgente conveniência de 
serviço para chefe da Divisão do gabinete de Planeamento, Avaliação 
e Qualidade da Universidade Aberta, cargo equiparado a direção inter-
média de 2.º grau, de 2014 a março de 2017.

Chefe de equipa da área operativa de auditoria e desenvolvimento do Gabi-
nete de Desenvolvimento Estratégico e Relações Internacionais da Universi-
dade Aberta, cargo equiparado a direção intermédia de 2.º grau (2010 a 2014).

Chefe de equipa da área operativa de recursos humanos dos Serviços 
Operacionais e Financeiros da Universidade Aberta, cargo equiparado a 
direção intermédia de 2.º grau, em regime de acumulação, de 2010 a 2011.

Participante da candidatura ao 1.º nível de excelência do EFQM e 
membro do grupo de acompanhamento para a realização e análise do 
benchmarking da candidatura aprovada ao 1.º nível de excelência do 
EFQM (2011) e membro e gestora do grupo de trabalho do projeto para 
a candidatura ao 2.º nível de excelência da EFQM — Recognised for 
Excellence, que resultou no reconhecimento pela Associação Portuguesa 
para a Qualidade do Recognised for Excellence — 2.º nível — 4 es-
trelas, tendo recebido um louvor do Reitor da Universidade Aberta.

Coordenadora do Sector Administrativo (2002 a 2010) e Coordenadora 
do Sector de Equipamentos e Requalificação do Espaço Público (2010) 
da Junta de Freguesia de S. Sebastião — Setúbal. Participou e coordenou 
três projetos premiados, pela Junta de Freguesia S. Sebastião — Setúbal, 
no âmbito da Qualidade dos serviços do Distrito de Setúbal, promovidos 
pela Associação de Municípios do Distrito de Setúbal, em colaboração 
com a Escola Profissional Bento Jesus Caraça, o Instituto Português da 
Qualidade, a Comissão de Desenvolvimento da Região de Lisboa e Vale 
do Tejo e a Direção-Geral das Autarquias Locais, em 2004, 2005 e 2007.

Participou no Projeto «Reestruturação da Organização» da Junta de 
Freguesia de S. Sebastião, premiado em 2005 e renovada a certificação em 
2006, do concurso nacional de «Boas Práticas de Modernização Adminis-
trativa», promovido pela DGAL — Direção -Geral das Autarquias Locais. 
Atribuído louvor pela participação da equipa responsável pelas eleições 
europeias de 13 de junho de 2004 e de um louvor pela elaboração do Sistema 
de Controlo Interno da Junta de Freguesia de S. Sebastião (2002).

O presente despacho produz efeitos à data de 21 de março de 2017.
18 de abril de 2017. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva Dias.

310438416 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 5219/2017

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 -28 -ARH/2017, de âmbito 
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado para o exer-
cício de atividades de investigação científica na(s) área(s) científica(s) 
de Química, 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 na utilização em 
técnicas analíticas avançadas (como HPLC -MSn, GC -MS, etc) e uma 
reconhecida experiência na caracterização de compostos bioativos/me-
tabolitos secundários derivados de biomassa.

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

27 de abril de 2017.— O Reitor, Professor Doutor Manuel António 
Cotão de Assunção.

310476568 

 Aviso (extrato) n.º 5220/2017

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 -30 -ARH/2017, de âmbito 
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado para o exer-
cício de atividades de investigação científica na(s) área(s) científica(s) 
de Química, 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 na qualificação 
de alimentos, exploração de extratos/compostos puros, para o desen-
volvimento de novos alimentos funcionais.

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

28 de abril de 2017. — O Reitor, Professor Doutor Manuel António 
Cotão de Assunção.

310476616 

 Aviso (extrato) n.º 5221/2017

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-26-ARH/2017, de âmbito 
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado para o exer-
cício de atividades de investigação científica na(s) área(s) científica(s) de 
Física/Física Aplicada/Engenharia Física com vista ao Desenvolvimento 
de Concentradores solares luminescentes (LSCs), leves e flexíveis à base 
de proteínas, contendo cromóforos que imitam a fotossíntese natural, do 
projeto CENTRO-01-0145-FEDER-000005: SusPhotoSolutions: Solu-
ções Fotovoltaicas Sustentáveis. Para que possa dar uma contribuição 
importante para a concretização dos objetivos deste projeto espera-
se que o investigador a contratar tenha experiência demonstrada no:

i) Estudo das propriedades óticas de materiais emissores de luz por 
absorção na região UV-Vis-NIR e fotoluminescência;

ii) Produção e caracterização (eficiência de conversão ótica e curvas 
I-V características dos dispositivos fotovoltaicos) de LSCs;

iii) Produção de protótipos e testes dos LSCs sob condições padrão 
e em condições reais de utilização.

O investigador a contratar será o principal responsável pelas tarefas:
Caracterização geral das camadas opticamente ativas (3.3);
Desenvolvimento do protótipo, visando fabricar LSCs cilíndricos e 

longos (comprimento da ordem do metro), leves e flexíveis baseados em 
fibras óticas de PMMA oticamente ativas com valores do fator de con-
centração elevados, usando materiais híbridos orgânicos-inorgânicos in-
corporando ficobiliproteínas, iões de lantanídeos (Ln3+) e corantes (3.7).

Para além destas tarefas, o investigador a contratar participará na 
orientação de alunos de graduação e pós-graduação e em atividades 
de extensão e de disseminação do conhecimento, designadamente no 
contexto de divulgação científica societal.


