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dade e Internacionalização — COMPETE 2020 e por Fundos Nacionais 
através da FCT — Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio eletrónico da Univer-
sidade 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.

310523709 

 Aviso (extrato) n.º 6138/2017

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, do concurso Ref.ª CDL -CTTRI -18 -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 Empreendedorismo com vista ao desenvolvimento, coordenação e 
gestão de trabalhos de investigação, nas dimensões teórica, aplicada e 
de divulgação científica, relacionados com inovação e desenvolvimento 
regional e a análise dos sistemas de inovação territorial, no âmbito do 
Programa Integrado de IC&DT “CeNTER — Redes e Comunidades 
para a Inovação Territorial” (CENTRO -01 -0145 -FEDER -000002). 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.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio eletrónico da Univer-
sidade 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.

310523393 

 Aviso (extrato) n.º 6139/2017

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 -19 -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 Políticas Públicas/Ciência Política/Planeamento Regional e Urbano 
com vista ao desenvolvimento, coordenação e gestão de trabalhos de 
investigação, nas dimensões teórica, aplicada e de divulgação científica 
sobre Sistemas Territoriais de Inovação, no âmbito do Programa Inte-
grado de IC&DT “CeNTER — Redes e Comunidades para a Inovação 
Territorial” (CENTRO -01 -0145 -FEDER -000002). Para que possa dar 
uma contribuição importante para a concretização dos objetivos deste 
projeto espera -se que o investigador a contratar tenha experiência de-
monstrada na análise e avaliação de políticas públicas, governação 
local e regional, e estratégias de desenvolvimento territorial. 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.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio eletrónico da Univer-
sidade 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.

310523425 

 Despacho n.º 4760/2017
Considerando que o Licenciado Filipe António Rodrigues Barreto 

Trancho, Chefe de Divisão da Área de Sistemas e Gestão de Informação 
dos Serviços de Tecnologias da Informação e Comunicação da Univer-
sidade de Aveiro, cessa a respetiva comissão de serviço no dia 17 de 
março corrente e que o cargo de Chefe de Divisão da Área de Sistemas 
e Gestão de Informação dos Serviços de Tecnologias da Informação e 
Comunicação deve ser preenchido mediante procedimento concursal 
autorizado por Despacho de 13 de março de 2017, determino que o di-
rigente cessante se mantenha em funções de gestão corrente, nos termos 

do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 24.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, 
aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual.

17 de março de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor Manuel António 
Cotão de Assunção.

310512214 

 Despacho n.º 4761/2017

Delegação de competências nos Diretores dos Laboratórios
Associados CESAM e CICECO

Considerando o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, 
aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e a natureza jurídica 
da Universidade de Aveiro (UA), fundação pública com regime de 
direito privado;

Considerando os Estatutos da Fundação UA, publicados em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 97/2009, de 27 de abril, e os Estatutos da UA, na versão 
homologada pelo Despacho Normativo n.º 1 -C/2017, de 19 de abril, 
publicados no Diário da República n.º 80, 2.ª Série, de 24 de abril, bem 
como a Deliberação n.º 947/2014, de 04 de abril, publicada no Diário 
da República n.º 75, 2.ª Série, de 16 de abril,

Considerando que, nos termos do n.º 5 do artigo 4.º do Decreto -Lei 
n.º 97/2009, de 27 de abril, a UA rege -se pelo direito privado, nomeada-
mente no que respeita à sua gestão financeira, patrimonial e de pessoal;

Considerando que, nos termos do n.º 6 do artigo 23.º dos Estatutos 
da UA, o Reitor pode delegar nos Vice -Reitores, Pró -Reitores, Admi-
nistrador e nos órgãos de gestão desta Universidade, comuns ou das 
unidades e serviços, as competências que se revelem necessárias a uma 
gestão mais eficiente;

Considerando que, ao abrigo dos artigos 13.º e 14.º do RJIES, dos arti-
gos 8.º, n.º 1 alínea c) e n.º 5, e 43.º e 44.º dos Estatutos da UA, o Centro de 
Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos (CICECO) e o Centro 
de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) são unidades transversais de 
investigação, adstritas a mais do que uma unidade orgânica de ensino e 
investigação, com a integração dos respetivos investigadores, assumindo 
uma gestão por elas compartilhada e dotadas da organização estabelecida 
na legislação aplicável e adequada às suas especificidades;

Considerando que foi atribuído, pelo Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o 
estatuto de Laboratório Associado, em fevereiro de 2002, ao CICECO, 
e, em dezembro de 2004, ao CESAM;

Considerando que os Coordenadores dos Laboratórios Associados 
exercem, nos termos legais e à luz do disposto no n.º 6 do artigo 23.º 
dos Estatutos da UA, para além das competências próprias, aquelas que 
lhe forem delegadas e ou subdelegadas pelo Reitor e ou outros órgãos 
desta Universidade;

Considerando a nomeação, no quadro legal, estatutário e regulamentar, 
dos Coordenadores dos Laboratórios Associados CICECO e CESAM, 
respetivamente, Professor Doutor João Carlos Matias Celestino Gomes 
da Rocha e Doutora Ana Isabel LillebØ Batista;

Neste enquadramento, de harmonia com o disposto no n.º 4 do ar-
tigo 92.º do RJIES, no n.º 6 do artigo 23.º dos Estatutos da UA e ao 
abrigo das disposições conjugadas nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo:

1 — Delego, sem prejuízo dos poderes de avocação e revogação e 
sem possibilidade de subdelegação, nos Coordenadores dos Laborató-
rios Associados CICECO e CESAM, respetivamente, Professor Doutor 
João Carlos Matias Celestino Gomes da Rocha e Doutora Ana Isabel 
LillebØ Batista, sem prejuízo das competências próprias e daquelas que 
lhe forem delegadas pelos demais órgãos desta Universidade, a minha 
competência e os poderes necessários para, no âmbito da realização 
de despesas, a prática dos atos enumerados nas alíneas subsequentes, 
desde que, em todos os casos, estejam assegurados a cabimentação e 
compromisso orçamentais:

a) Autorizar, cumpridos os pressupostos e regras legais, a contrata-
ção, o procedimento, a adjudicação e as despesas inerentes a locação 
e aquisição de bens móveis e serviços, com exceção para a prática dos 
atos relativos a celebração do contrato, cujo valor global dos mesmos 
seja inferior a € 50 000 (cinquenta mil euros);

b) Autorizar a prática dos atos preparatórios e de execução relativos às 
matérias referidas na alínea anterior, cumpridos os pressupostos e regras 
legais ou regularmente fixados, em especial no Código dos Contratos 
Públicos e nos Regulamentos da Universidade.

2 — Consideram -se ratificados todos os atos que, no âmbito dos 
poderes agora delegados, tenham sido entretanto praticados pelos
Coordenadores supra identificados.

16 de maio de 2017. — O Reitor, Professor Doutor Manuel António 
Assunção.

310515747 


