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de ser registado, com aviso de receção, expedido até ao último dia do 
prazo de abertura do concurso, o qual se fixa em 30 dias úteis após a 
publicação deste aviso.

24 — São excluídos de admissão ao concurso os candidatos que 
formalizem incorretamente a sua candidatura ou que não comprovem 
os requisitos exigidos no presente concurso. Assiste ao júri a faculdade 
de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações.

25 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

26 — A lista de candidatos admitidos e excluídos bem como a lista 
de classificação final são afixadas nas instalações sitas no Campus de 
Campolide, 1099 -032 Lisboa, publicitadas nas páginas eletrónicas da 
Universidade Nova de Lisboa e da Faculdade de Economia/School of 
Business and Economics, sendo os candidatos notificados por e -mail 
com recibo de entrega da notificação.

27 — Audiência prévia e prazo para a Decisão Final: Nos termos 
do artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, após 
notificados, os candidatos têm 10 dias úteis para se pronunciar. 
No prazo máximo de 10 dias contados a partir da data limite para 
a apresentação das candidaturas são proferidas as decisões finais 
do júri.

28 — O presente concurso destina -se, exclusivamente, ao preenchi-
mento da vaga indicada, podendo ser feito cessar até à homologação 
da lista de ordenação final dos candidatos e caducando com a respetiva 
ocupação do posto de trabalho em oferta.

29 — Política de não discriminação e de igualdade de acesso: 
A Universidade Nova de Lisboa promove ativamente uma política 
de não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum(a) 
candidato(a) pode ser privilegiado(a), prejudicado(a) ou privado(a) 
de qualquer direito ou isento(a) de qualquer dever em razão, nomea-
damente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, 
situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição 
social, património genético, capacidade de trabalho reduzida, defici-
ência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território 
de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e 
filiação sindical.

30 — O júri aprovou este aviso em reunião realizada em 15 de março 
de 2018.

31 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o 
candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, 
a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos 
devem declarar no formulário de candidatura, sob compromisso de honra, 
o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de 
comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos 
do diploma supramencionado.

16 de abril de 2018. — O Diretor, Daniel Abel Monteiro Palhares 
Traça.

311279545 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Engenharia

Aviso (extrato) n.º 5941/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento e Seleção
de 21 Investigadores Doutorados

Nos termos do disposto do artigo 23.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 
21 Investigadores Doutorados para o exercício de atividades no âmbito 
das Unidades de Investigação da FEUP: CEFT, CITTA, CONSTRUCT, 
LEPABE, LSRE -LCM e SYSTEC. A indicação dos requisitos formais 
de provimento, dos perfis pretendidos, da composição dos júris 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

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

311293509 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Despacho n.º 4446/2018

Autorização para assunção de compromissos plurianuais
Considerando que os Serviços de Ação Social da Universidade de 

Lisboa pretendem celebrar contrato aquisição de gás natural em regime 
de mercado livre para Portugal Continental — Lote 4 do AQ -GN2015, 
com a empresa Goldenergy — Comercializadora de Energia S. A., com o 
NIPC 507857542, com sede na Rua 31 de agosto, n.º 12, 5000 -305 Vila 
Real, Portugal;

Considerando que o preço contratual é de 373.722,89 € (trezentos 
e setenta e três mil setecentos e vinte e dois euros e oitenta e nove 
cêntimos), valor a que acresce 23 % de IVA, num montante global de 
459.679,16 € (quatrocentos e cinquenta e nove mil seiscentos e setenta 
e nove euros e dezasseis cêntimos);

Face ao estabelecido no n.º 5 do artigo 11.º, do Decreto -Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, e no uso da competência delegada pelo Despa-
cho n.º 3628/2016, dos Ministros de Estado e das Finanças e da Educação 
e Ciência, publicado no Diário da República, 2.ª série — n.º 50 — de 
11 de março:

1 — Autorizo a assunção de compromissos plurianuais decorrentes 
da execução do contrato acima referido, de acordo com a seguinte 
repartição de valores anuais:

2018 — € 146.117,53
2019 — € 153.101,83
2020 — € 160.459,80

2 — O montante necessário para fazer face aos compromissos de-
correntes da execução do contrato será suportado através de receitas 
próprias e encontra -se inscrito no orçamento para o(s) ano(s) de 2018, 
2019 e 2020 dos SASULisboa, de acordo com a repartição de valores 
apresentada

3 — O montante fixado em cada ano é acrescido do saldo apurado 
ao ano que o antecede.

20 de novembro de 2017. — O Reitor, António Manuel da Cruz.
311292067 

 Despacho n.º 4447/2018

Autorização para assunção de compromissos plurianuais
Considerando que os Serviços de Ação Social da Universidade de 

Lisboa, pretendem celebrar contrato para aquisição de eletricidade em 
regime de mercado livre para Portugal, ao abrigo do Lote 8 (agregado) 
do Acordo Quadro AQ -ELE 2015, com a IBERDROLA Clientes Portu-
gal, Unipessoal, L.da com o NIPC 502124083, com sede na Avenida da 
Liberdade n.º 180 A 6.º Andar, 1250 -146 Lisboa, Portugal;

Considerando que o preço contratual é de 845.986,76 € (oitocentos 
e quarenta e cinco novecentos e oitenta e seis euros e setenta e seis 
cêntimos), valor a que acresce 23 % de IVA, num montante global de 
1.040.563,71€ (um milhão e quarenta mil quinhentos e sessenta e três 
euros e setenta e um cêntimos);

Considerando que a despesa decorrente da execução do contrato 
dará lugar a um encargo em mais do que um ano económico: 2018, 
2019 e 2020;

Face ao estabelecido no n.º 5 do artigo 11.º, do Decreto -Lei n.º 127/2012, 
de 21 de junho, no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, e no uso da competência delegada pelo Despacho n.º 3628/2016, 
dos Ministros de Estado e das Finanças e da Educação e Ciência, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série — n.º 50 — de 11 de março:

1 — Autorizo a assunção de compromissos plurianuais decorrentes 
da execução do contrato acima referido, de acordo com a seguinte 
repartição de valores anuais:

2018 — € 330.190,31
2019 — € 346.548,04
2020 — € 363.825,37

2 — O montante necessário para fazer face aos compromissos de-
correntes da execução do contrato será suportado através de receitas 
próprias e encontra -se inscrito no orçamento para o(s) ano(s) de 2018, 
2019 e 2020 dos SASULisboa, de acordo com a repartição de valores 
apresentada

3 — O montante fixado em cada ano é acrescido do saldo apurado 
ao ano que o antecede.

20 de novembro de 2017. — O Reitor, António Manuel da Cruz.
311292318 


