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da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do preâmbulo da Lei n.º 139/2015, 
de 07 de setembro, de que foi deduzido despacho de acusação contra 
membros, cujo dados infra indicamos na seguinte ordem:

82296 — Ana Maria Ribeiro Ferreira Rey — PDQ -2401/17 —
2018/02/21

4100 — António Alberto Osório Cardoso da Fonseca de Castro —
PDQ -358/18 — 2018/04/11

8366 — Luís Filipe Dores Barrocas — PDQ -360/18 — 2018/04/11
12883 — Miguel Alexandre Teixeira Coelho — PDQ -362/18 —

2018/04/11
18023 — Fernando José Tomás de Freitas — PDQ -365/18 —

2018/04/11
18501 — Maria da Conceição Martins Fernandes Raposo —

PDQ -366/18 — 2018/04/11
20678 — João Manuel Laranjeira da Silva — PDQ -367/18 —

2018/04/11
22732 — José Manuel Lopes Saldanha Nunes — PDQ -368/18 —

2018/04/11
23483 — Filomena da Silva Parreira — PDQ -369/18 —2018/04/11
27099 — Luís Guilherme Godinho Simões — PDQ -372/18 —

2018/04/11
28856 — Vítor Manuel Gomes Figueiredo — PDQ -374/18 —

2018/04/11
29226 — Rodrigo Jones Cardoso — PDQ -375/18 — 2018/04/11
29908 — Eduardo José Afonso Antunes — PDQ -376/18 —

2018/04/11
15102 — Mário Alfa Ambaló — PDQ -417/18 — 2018/04/11
15559 — Ana Luísa de Almeida Bernardes — PDQ -418/18 —

2018/04/11
19867 — João Eduardo Louxembourg Borges Lopes — PDQ -419/18 —

2018/04/11
20107 — Artur Pimenta Gaspar — PDQ -420/18 — 2018/04/11
23185 — José Maria de Abreu — PDQ -422/18 — 2018/04/11
25357 — Luís Manuel Leite de Freitas Pereira — PDQ -423/18 —

2018/04/11
27179 — Edgar Fausto Madeira Elias — PDQ -424/18 —

2018/04/11
33515 — Maria do Rosário Pacheco Afonso — PDQ -449/18 —

2018/04/11
34848 — Fernando Manuel Magalhães dos Santos — PDQ -450/18 —

2018/04/11
4185 — Fernando Garcia Pinto Oliveira — PDQ -463/18 —

2018/04/11
9615 — Nelson Duarte Veiga de Carvalho — PDQ -464/18 —

2018/04/11
11771 — Mário Jorge Alves — PDQ -465/18 — 2018/04/11
26552 — Jorge Carlos Postiga Festas — PDQ -466/18 — 2018/04/11
28028 — Américo Nunes de Campos — PDQ -467/18 —2018/04/11
30844 — António Pereira — PDQ -468/18 — 2018/03/08
45015 — Nuno Alexandre Justino Norte — PDQ -392/18 —

2018/03/08
46208 — José Macedo da Costa — PDQ -393/18 — 2018/03/08
49547 — Manuel Augusto Ferreira de Araújo — PDQ -395/18 —

2018/03/08
48019 — Joaquim Domingues dos Santos — PDQ -435/18 —

2018/03/08

Ficam ainda notificados que, ao abrigo do disposto no artigo 214.º, 
n.º 2 da LGTFP, poderão, querendo, apresentar a sua defesa no prazo de 
30 dias úteis, a contar da data da publicação, podendo nesse mesmo prazo, 
consultar o processo, apresentar rol de testemunhas, juntar documentos 
e requerer as diligências probatórias que se revelem pertinentes.

8 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho Jurisdicional, 
Armando P. Marques.

311329084 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso (extrato) n.º 6681/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que Cristina Maria 
Costa Pimentel, técnica superior do mapa de pessoal não docente da 
Universidade do Algarve, cessou funções nesta Instituição por motivo 
de consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria no mapa 
de pessoal da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., com 
efeitos a 1 de fevereiro de 2018.

3 de maio de 2018. — O Administrador, António Cabecinha.
311327926 

 Contrato (extrato) n.º 401/2018
Por despacho de 13 de outubro de 2017 do Reitor da Universidade do 

Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo com a Doutora Ana Margarida André Febra Moita de Ma-
cedo, na categoria de professora auxiliar convidada, em regime de tempo 
parcial a 20 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina 
da Universidade do Algarve, no período de 13 de outubro de 2017 a 12 de 
outubro de 2018, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 
195 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior universitário.

25 de janeiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311327894 

 Despacho n.º 4991/2018

Composição do Conselho de Gestão
Em conformidade com o disposto no artigo 34.º dos Estatutos da 

Universidade do Algarve, homologados pelo Despacho Normativo 
n.º 65/2008, de 11 de dezembro, e publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 246, de 22 de dezembro de 2008, o Conselho de Gestão 
tem a seguinte composição:

O Reitor, Professor Doutor Paulo Manuel Roque Águas, que preside;
A Vice -reitora, Professora Doutora Ana Maria de Melo Sampaio de 

Freitas;
O Administrador, Dr. António Joaquim Godinho Cabecinha;
O Diretor de Serviços Financeiros e Patrimoniais, Dr. Carlos Filipe 

Martins do Nascimento;
O Estudante, Pedro Miguel Chaveca de Ornelas.

Consideram -se integralmente revogados os Despachos RT.82/2017 
e RT.04/2018.

O presente despacho produz efeitos a partir do dia seguinte ao da 
sua publicação, considerando -se ratificados todos os atos entretanto 
praticados no âmbito das suas competências.

4 de maio de 2018. — O Reitor, Paulo Águas.
311327561 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 6682/2018

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 -66 -ARH/2018, de âmbito internacional, 
para recrutamento de um lugar de Doutorado equiparado a Investiga-
dor Auxiliar para o exercício de atividades de investigação científica nas 
áreas científicas de Engenharia Física/Física Aplicada/Física com vista 
ao Desenvolvimento de células fotovoltaicas de filme fino baseadas em 
CZTS, CTS, SnS, no âmbito da Atividade 1: Células solares inovadoras 
com componentes de baixa toxicidade, do projeto CENTRO -01 -0145-
-FEDER -000005: SusPhotoSolutions: Soluções Fotovoltaicas Sustentáveis. 
Para que possa dar uma contribuição importante para a concretização dos 
objetivos deste projeto é desejável que o investigador a contratar tenha 
experiência prática demonstrada no crescimento de filmes finos, preferen-
cialmente kesterites de CZTS, Se ou calcopirites de CIGS, Se pelo método 
de sulfurização de precursores preparados por pulverização catódica de 
radiofrequência (RF magnetron sputtering), na caracterização estrutural e 
química desses filmes, e na preparação e caracterização de células solares.

O investigador a contratar será o principal responsável pelas tarefas:
Crescimento e afinação das propriedades de filmes de CZTS,Se, 

CTS e SnS
Preparação de células solares e sua afinação para melhorar o de-

sempenho.

Pretende -se que como resultado desse trabalho se dê um salto quali-
tativo no controlo fino das propriedades, em particular do CZTS,Se, de 
forma a atingir eficiências das células acima de 10 %.

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

19 de abril de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Manuel António 
Cotão de Assunção.

311343201 


