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 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 8863/2018

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 -73 -ARH/2018, de âmbito internacional, 
para recrutamento de um lugar de Doutorado equiparado a Investigador 
Principal para o exercício de atividades de investigação na área científica 
de Química com experiência demonstrada em Modelação Computa-
cional de materiais para adsorção de gases e para catálise heterogénea.

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

1 de junho de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos 
Santos Gonçalves Ferreira.

311448316 

 Despacho (extrato) n.º 6410/2018
Por Despacho em 21/05/2018 proferido pelo Exmo. Senhor Reitor da 

Universidade de Aveiro, foram nomeados ao abrigo do disposto no ar-
tigo 3.º, n.º 5, do Regulamento Orgânico dos Serviços da Universidade de 
Aveiro e dos artigos 13.º e 14.º, n.º 1, do Regulamento dos Dirigentes da 
Universidade de Aveiro, em comissão de serviço nos termos do Código do 
Trabalho, a Licenciada Ana Rita Fernandes Morais e o Licenciado Antó-
nio José Flor Agostinho, como Adjuntos do Administrador desta Univer-
sidade, para nessa qualidade o coadjuvarem a título permanente no exer-
cício das respetivas funções, sendo que a duração da comissão de serviço 
acompanha o mandato do Administrador, cessando com o respetivo termo.

(Não carece de fiscalização prévia do T. C.)
22/05/2018. — O Administrador, Dr. Jorge Manuel Pereira Baptista 

Lopes.
311445238 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 8864/2018
Por despacho exarado a 04/06/2018, pelo Vice -Reitor da Universi-

dade de Coimbra, Prof. Doutor Luís Filipe Martins Menezes, no uso 
de competência delegada por Despacho n.º 2514/2016, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 18 de fevereiro, foi autorizada 
a contratação dos seguintes trabalhadores em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, em período 
de estágio com a duração de seis meses, na sequência de procedimento 
concursal, para desempenharem funções na Universidade de Coimbra, 
na carreira não revista de especialista de informática, com a categoria 
de especialista de informática, grau 1, nível 2, com a remuneração base 
de € 1.373,12 a que corresponde o índice 400.

Maria José Mendes Lima, com início em 06/06/2018
Luís Pedro dos Santos Ribeiro Arede, com início em 01/08/2018

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
11/06/2018. — A Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvi-

mento de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.
311430366 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despacho n.º 6411/2018
Por despacho de 14/06/2018 da Reitora da Universidade de Évora, foi 

autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com a Doutora Adelinda Maria Araújo Candeias, 
na categoria de professora associada com agregação do mapa de pessoal 
desta instituição, na sequência de concurso documental internacional 
para a área disciplinar de Psicologia (Psicologia do Desenvolvimento e 
da Educação), da Escola de Ciências Sociais, com direito à remuneração 
correspondente ao escalão 1, índice 245 do Estatuto remuneratório do 
pessoal docente universitário.

19/06/2018. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade Louro.

311452009 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Arquitetura

Despacho n.º 6412/2018
Considerando o disposto na alínea j) do art.º 2 do Regimento do 

Conselho Científico da Faculdade de Arquitetura aprovado em reunião 
de Conselho Científico de 30 de novembro de 2016, delego as minhas 
competências previstas no mesmo artigo no Vice -Presidente do Conse-
lho Científico, Professor Doutor Luís Miguel Cotrim Mateus durante a 
minha ausência no período de 18 de junho de 2018 a 4 de julho de 2018, 
período que me encontro em deslocação em serviço.

15 de junho de 2018. — O Presidente do Conselho Científico, 
Doutor Fernando José Carneiro Moreira da Silva, Professor Cate-
drático.

311432529 

 Instituto de Ciências Sociais

Aviso n.º 8865/2018
1 — Após parecer favorável do Conselho Científico do Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, aprovado em reunião de 
18 de julho de 2017, e por despacho do Reitor de 8 de junho de 2018, 
procede -se à abertura de concurso de seleção internacional para um lugar 
de doutorado para o exercício de atividades de investigação científica 
na área científica de Antropologia Social e Cultural, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo pelo 
prazo de três anos, com vista à realização de atividades científicas no 
âmbito da «Antropologia médica, antropologia urbana e antropologia 
do pós -humano; estudos sobre ethnography -based art».

2 — Legislação aplicável:
a) Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime 

de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico 
e tecnológico em todas as áreas do conhecimento (RJEC), na redação 
que lhe foi conferida pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, tendo ainda 
em consideração o disposto pelo Decreto Regulamentar n.º 11 -A/2017, 
de 29 de dezembro;

b) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e respetivas alterações.

3 — Em conformidade com o artigo 13.º do RJEC, o júri do concurso, 
aprovado na reunião do Conselho Científico referido no n.º 1, tem a 
seguinte composição:

Presidente: Diretor do ICS -ULisboa.
Vogais:
Doutor Brian Juan O’Neill, Professor Catedrático do ISCTE — Ins-

tituto Universitário de Lisboa.
Doutora Cristiana Lage David Bastos, Investigadora Principal do 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
Doutor José Manuel Rodrigues Ferreira Sobral, Investigador Principal 

do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

4 — O local de trabalho situa -se na sede do Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa, Avenida Professor Aníbal de Bet-
tencourt, 9 — 1600 -189 Lisboa.

5 — A remuneração mensal a atribuir é a prevista no n.º 1 do artigo 5.º 
do Decreto Regulamentar n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro, correspon-
dente ao nível 33 da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, 31 de dezembro, sendo de 2.128,34 Euros, sem prejuízo 
do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do referido Decreto Regulamentar.

6 — Atendendo ao regime de financiamento dos contratos resultantes 
do presente concurso, este cessa, caso não venha a ser opositor ao mesmo, 
o bolseiro que originou a sua abertura.

7 — O contrato é celebrado pelo prazo de 3 anos automaticamente 
renovável por períodos de um ano até à duração máxima de 6 anos, 
salvo se:

a) O Conselho Científico do Instituto propuser a sua cessação com 
fundamento em avaliação desfavorável do trabalho desenvolvido pelo 
doutorado, de acordo com as regras em vigor no Instituto para a avaliação 
do período experimental dos investigadores abrangidos pelo Estatuto 
da Carreira de Investigação Científica com as necessárias adaptações, 
a qual deve ser comunicada ao interessado até 90 dias antes do termo 
do contrato inicial ou da renovação em curso;

b) Por aplicação de qualquer das causas de extinção constante no 
artigo 289.º da LTFP;


