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Vogais:
Doutor Rui Manuel Alves Silva Sousa, Professor Auxiliar do Departa-

mento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia da Universidade 
do Minho;

Doutora Maria Teresa Galvão Dias, Professora Auxiliar do Departa-
mento de Engenharia e Gestão Industrial da Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto.

19 de junho de 2018. — O Presidente da Escola de Engenharia, João 
L. Monteiro.

311455841 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Aviso (extrato) n.º 9978/2018

Por despacho de 01.06.2018 do Sr. Diretor da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia, foi concedida licença sem remuneração a Helena Maria 
Lopes Pereira Muelle, Técnica Superior desta Faculdade, com efeitos 
a partir de 15 de outubro de 2018.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de junho de 2018. — O Diretor da Faculdade, Prof. Doutor Fer-

nando Santana.
311481704 

 Aviso (extrato) n.º 9979/2018
Por despacho de 22/05/2018 do Senhor Diretor da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa:
Doutora Maria Manuel Martinho Sequeira Barata Marques — autori-

zada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado como Professora Auxiliar, com efeitos a partir de 1 de 
julho de 2018, na sequência de procedimento concursal, pelo período 
experimental de cinco anos e nas condições previstas no artigo 25.º 
do ECDU, com direito ao vencimento mensal no valor de 3.601,03€, 
correspondente ao nível remuneratório entre 61 e 62 da tabela remu-
neratória única, ficando rescindido o anterior contrato à data do início 
de funções.

(Isento de fiscalização prévia do T.C.)
20 de junho de 2018. — O Diretor da Faculdade, Prof. Doutor Fer-

nando Santana.
311481745 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Engenharia
Aviso (extrato) n.º 9980/2018

Processo de Recrutamento e Seleção Internacional
de Um Professor Auxiliar para a Área de Engenharia do Ambiente

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 23.º do Regime de con-
tratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e 
tecnológico em todas as áreas do conhecimento (RJEC), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela 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 quinze 
dias úteis a contar do dia útil imediato ao da publicação do presente 
aviso um processo de recrutamento e seleção internacional de um Pro-
fessor Auxiliar em regime de contrato individual de trabalho por tempo 
indeterminado, ao abrigo do código do trabalho, para a área de Enge-
nharia do Ambiente, para o Departamento de Engenharia Metalúrgica 
e de Materiais da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis pretendi-
dos, 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

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

311508231 

 Despacho (extrato) n.º 7130/2018
Por despacho de 20 de abril de 2018 do Diretor da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, conforme o disposto na alínea r) 
do n.º 6, do artigo 65.º dos Estatutos da UP e alínea q) do artigo 17.º dos 

Estatutos da FEUP, foi autorizada a manutenção do contrato de Trabalho 
em Funções Públicas por tempo indeterminado, findo o período experi-
mental, como Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 23 de julho de 
2018 ao Doutor Carlos Alberto Bragança de Oliveira, sendo remunerado 
pelo 1.º escalão, índice 195, constante do Decreto -Lei n.º 408/89, de 18 
de novembro, na redação atualmente em vigor. (Não carece de visto do 
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

5 de julho de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor João Bernardo de 
Sena Esteves Falcão e Cunha.

311485325 

 Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar

Despacho n.º 7131/2018
Por despacho de 02 de fevereiro de 2018 foi autorizada a manutenção 

do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
decorrente da aprovação no período experimental do doutor Ricardo 
Jorge Pereira Córdova Marcos, professor auxiliar deste Instituto, com 
efeitos a 09 de julho de 2018.

19 de junho de 2018. — O Diretor, Professor Doutor António Sousa 
Pereira.

311478213 

 Despacho n.º 7132/2018
Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, publicita -se que, reunidas as condições previstas no artigo 99.º -A 
da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, foi autorizada a consoli-
dação definitiva da mobilidade intercarreiras para a categoria de técnico 
superior de Helder Filipe dos Santos Ferreira, na 2.ª posição, nível 15 da 
tabela remuneratória única, com efeitos a 1 de novembro de 2017.

25 de junho de 2018. — O Diretor, Professor Doutor António Sousa 
Pereira.

311478376 

 Despacho n.º 7133/2018
Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, publicita -se que, reunidas as condições previstas no artigo 99.º -A 
da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, foi autorizada a consoli-
dação definitiva da mobilidade intercarreiras para a categoria de técnico 
superior de Ângela Raquel Pinto Rocha Alves, na 2.ª posição, nível 15 
da tabela remuneratória única, com efeitos a 15 de junho.

25 de junho de 2018. — O Diretor, Professor Doutor António Sousa 
Pereira.

311478351 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Aviso n.º 9981/2018
1 — Por despacho do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de 

Bragança, no uso de competência própria, nos termos do disposto na 
alínea d), do n.º 1, do art. 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro e 
na alínea d), do n.º 1, do art. 27.º dos Estatutos do IPB, aprovados pelo 
Despacho Normativo n.º 62/2008, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 236, de 5 de dezembro foi deliberado abrir concurso de 
seleção internacional para 1 (um) lugar de doutorado(a) para o exercício 
de atividades de investigação científica na área científica de Engenharia 
Química, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo pelo prazo de três anos, com vista ao desenvolvimento 
de atividades de investigação no âmbito do projeto mobilizador Va-
lorNatural® “Valorização de recursos naturais através da extração de 
ingredientes de elevado valor acrescentado para aplicações na indústria 
alimentar” (Norte -01 -0247 -FEDER -024479), financiado pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa 
Operacional Regional do Norte.

2 — Legislação aplicável:
Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, na redação dada pela Lei 

n.º 57/2017, de 19 de julho que aprova um regime de contratação de 
doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em 
todas as áreas do conhecimento (RJEC);

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.


