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Martinho Simões, proferido por delegação de competências, através do 
Despacho n.º 830/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 11, de 18 de janeiro, foi autorizada a contratação, precedendo con-
curso documental, do Doutor Pedro Miguel Nunes da Rosa Dias Duarte, 
mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, em regime de tenure, para o mapa de pessoal do-
cente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na categoria 
de Professor Associado com Agregação, escalão 2, índice 255, da tabela 
aplicável aos docentes universitários, em regime de dedicação exclusiva, 
a partir de 07 de maio de 2018.

Por força da aplicação do n.º 3 do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2015), mantido 
em vigor pelo n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezem-
bro (Lei do Orçamento do Estado para 2018), o docente irá auferir a 
mesma remuneração que auferia na anterior categoria, como Professor 
Auxiliar com Agregação, escalão 3, índice 250, da tabela aplicável aos 
docentes universitários.

11 de maio de 2018. — O Secretário, Jorge Duque Lobato.
311341825 

 Faculdade de Medicina Veterinária

Aviso (extrato) n.º 6580/2018
Faz -se público que o Doutor Luís Manuel Madeira de Carvalho, 

Professor Associado, foi eleito Presidente do Conselho Pedagógico da 
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, tendo 
tomado posse em 05 de abril de 2018, conferida pelo Reitor, Professor 
Doutor António da Cruz Serra.

30 de abril de 2018. — O Presidente da Faculdade de Medicina Ve-
terinária da ULisboa, Luís Manuel Morgado Tavares.

311311611 

 Faculdade de Motricidade Humana

Despacho n.º 4921/2018
De acordo com o estabelecido no Despacho de Delegação de Com-

petências relativas à Presidência de Júris de Provas de Doutoramento, 
Despacho n.º 7436/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 162 de 23 de agosto, subdelego a presidência do júri das provas de 
doutoramento da Mestre Joseani Paulini Neves Simas, no Doutor An-
tónio Fernando Boleto Rosado, Professor Catedrático e Vice -Presidente 
do Conselho Científico.

4 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho Científico, Prof. 
Doutor Francisco José Bessone Ferreira Alves.

311330639 

 Instituto Superior Técnico

Despacho n.º 4922/2018
No seguimento do resultado de 10,53 valores obtido pelo trabalhador 

António Manuel Rodrigues Leonardo na avaliação do período experi-
mental do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado que celebrou com o Instituto Superior Técnico, a 01 de outubro 
de 2017, declaro, para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto 
nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que o supra identificado 
trabalhador concluiu sem sucesso o seu período experimental na carreira 
e na categoria de Técnico Superior, pelo que o supramencionado contrato 
cessará os seus efeitos automaticamente a 01 de maio de 2018.

Arquive -se a documentação referente à avaliação do período experi-
mental no processo individual do trabalhador.

27 de abril de 2018. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.

311325382 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 6581/2018
Por deliberação do Conselho de Gestão da Universidade da Madeira 

datado de 05/04/2018, foi autorizada a celebração de contrato de traba-

lho em funções públicas a termo resolutivo certo, para a Faculdade de 
Ciências da Vida, com o seguinte docente:

Mestre Daniel Alexandre de Correia Anacleto e Carvalho Neto, como 
Assistente Convidado em regime de tempo parcial (10 %), a partir de 
09 de abril de 2018, e termo a 16 de julho de 2018, com a remuneração 
correspondente ao primeiro escalão, entre o nível remuneratório 36 e 
37, da tabela única aplicável aos docentes universitários.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
4 de maio de 2018. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.

311323584 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria
Despacho Normativo n.º 8/2018

Considerando que o Regulamento n.º 207/2018, que aprovou o Re-
gulamento de prestação de serviço docente entre unidades orgânicas 
da Universidade Nova de Lisboa, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 67, de 5 de abril de 2018, se aplica ao serviço docente pres-
tado em ciclos de estudos conducentes à obtenção de grau noutra unidade 
orgânica diferente daquela com a qual o docente tem o seu vínculo;

Considerando que o serviço docente prestado por investigadores da 
Nova Medical School — Faculdade de Ciências Médicas na unidade 
orgânica com a qual têm o seu vínculo não está regulamentado;

Considerando que o artigo 6.º do mesmo regulamento estatui que “os 
casos omissos e as dúvidas de interpretação do presente regulamento 
são resolvidos por despacho do Reitor”;

Considerando que não se trata de matéria que afete de modo direto 
e imediato direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos, 
visto que carece de atos de aplicação posteriores, e portanto não neces-
sita de ser sujeito a audiência dos interessados nos termos do n.º 1 do 
artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo;

Determino, ao abrigo do artigo 6.º do Regulamento n.º 207/2018, que 
o mesmo seja excecionalmente aplicável para o cálculo e pagamento da 
remuneração pelo número total de horas de serviço docente efetivamente 
prestado por investigadores da Nova Medical School — Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa na unidade orgânica 
com a qual têm o seu vínculo no ano letivo de 2017/2018.

3 de maio de 2018. — O Reitor, Professor Doutor João de Deus 
Sàágua.

311323243 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Engenharia
Aviso (extrato) n.º 6582/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e contratação de Investigador Auxiliar

Nos termos do disposto do artigo 11.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 um 
Investigador Auxiliar para o exercício de atividades no âmbito do projeto 
AlProcMat@N2020 — Advanced Industrial Processes and Materials for 
a Sustainable Northern Region of Portugal 2020 — NORTE -01 -0145-
-FEDER -000006, cofinanciado por Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), através do Programa Operacional Regional do 
Norte (NORTE 2020) (ref. LSRELCM -N2020 -Mixing). A indicação dos 
requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição 
do júri 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/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12.

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

311282728 

 Aviso (extrato) n.º 6583/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e contratação de Investigador Auxiliar

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, na redação da Lei nº 57/2017, de 19 de julho, torna -se 
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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 um Investigador Auxiliar para o exercício de atividades 
no âmbito do projeto AlProcMat@N2020 — Advanced Industrial Pro-
cesses and Materials for a Sustainable Northern Region of Portugal 
2020 — NORTE -01 -0145 -FEDER -000006 (refª LSRELCM -N2020-
-ProcessosCíclicos), cofinanciado por Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional (FEDER), através do Programa Operacional 
Regional do Norte (NORTE 2020). A indicação dos requisitos formais 
de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri 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/noticias_geral.lista_noticias#gruponot12.

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

311282606 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 6584/2018

Por despacho, datado de 26 de abril de 2018, do Reitor da Univer-
sidade de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e 
Silva, torna -se público que, nos termos e em cumprimento do previsto 
no artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e no artigo 110.º do Re-
gime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, estabelecido pela Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro, durante o período de 30 dias a contar 
da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, é 
submetido a discussão pública o projeto de alteração do Regulamento 
do Fundo de Apoio Social aos Estudantes da Universidade de Coimbra.

Durante o período em apreço poderão os interessados consultar o 
mencionado projeto de regulamento no sítio da Universidade de Coim-
bra, através do seguinte endereço: www.uc.pt/regulamentos/discussao.

Os interessados poderão dirigir, por escrito, dentro do prazo indicado, as 
sugestões que tiverem por convenientes, para a seguinte morada: Serviços de 
Ação Social da Universidade de Coimbra, Rua Guilherme Moreira, n.º 12, 
3000 -210 Coimbra, ou, por correio eletrónico, para gabadmin@sas.uc.pt.

7 de maio de 2018. — A Administradora dos SASUC, Maria da 
Conceição da Costa Marques.

311325877 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho (extrato) n.º 4923/2018

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 25 
de janeiro de 2018:

Ana Luísa Coderniz Picanço — autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico 

 Despacho (extrato) n.º 4924/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 25 de 

janeiro de 2018:
Teresa Margarida Lopes Martins Cordeiro — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidada, em regime de tempo 
parcial de 35 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente 
ao escalão 1, índice 100, com início a 26 de fevereiro de 2018 e termo 
a 31 de julho de 2018.

4 de maio de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de Beja, 
João Paulo Trindade.

311323657 

 Despacho (extrato) n.º 4925/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 25 de 

janeiro de 2018:
David José Chaveiro da Silva Azedo — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidada, em regime de tempo 
parcial de 15 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente 
ao escalão 1, índice 100, com início a 26 de fevereiro de 2018 e termo 
a 31 de julho de 2018.

4 de maio de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de Beja, 
João Paulo Trindade.

311323681 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Declaração de Retificação n.º 374/2018
Por ter saído com inexatidão a Declaração de Retificação n.º 174/2018, 

de 16 de outubro, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 
6 de março de 2018, procede -se à sua anulação, procedendo -se a nova 
publicação de declaração de retificação, com republicação do plano de 
estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Engenharia 
Química e Biológica, ministrado pelo Instituto Superior de Engenharia 
do Instituto Politécnico de Coimbra, retifica o Despacho n.º 8446/2017, 
de 22 de agosto de 2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 186, de 26 de setembro de 2017, e corrige todas as incorreções 
publicadas nos quadros referentes ao plano de estudos: 

de Beja, como assistente convidada, em regime de tempo parcial de 
25 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 100, com início a 26 de fevereiro de 2018 e termo a 31 de julho 
de 2018.

4 de maio de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de Beja, 
João Paulo Trindade.

311323446 

 Instituto Politécnico de Coimbra

Instituto Superior de Engenharia

Grau de Mestre

Curso: Engenharia Química e Biológica

1.º Ano

QUADRO N.º 2 

Unidade curricular
(1)

Área científica
(2)

Organização
do ano curricular

(3)

Horas de trabalho

Créditos
(6)

Obs
(7)Total

(4)

Contacto
(5)

T TP PL TC S E OT O

Engenharia dos Processos e Sistemas . . . EQB 1.º Semestre  . . . 150 28 28       6,0
Engenharia de Bioprocessos  . . . . . . . . . EQB 1.º Semestre  . . . 150 28 28       6,0
Complementos de Engenharia Química EQB 1.º Semestre  . . . 175 21 56      7,0
Opção A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EQB 1.º Semestre  . . . 138 14 42      5,5
Opção B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EI/GES/EQB 1.º Semestre  . . . 138 28 28       5,5 1)


